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ਦੋ ਸ਼ਬਦ 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਲ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਭਾਰਤੀ ਧਰਮ-ਸ਼ਾਧਨਾ ਦੇ /ਇ/ਤਹਾਸ਼ ਦਾ /ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੁਰਣ 
ਘਟਨਾ ਹੈ//ਇਸ਼ /ਵਿਚਲਾ ਬਾਣਾ ਅੰਦਰ ਅਨੰਕ ਪੁਕਾਨੀ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਆਡ/ਵਿਅਕਤਾੰਂ /ਵਾਚ ਹਹਿ-ਭਾਗਤਾੰ 
ਦਾ ਸੰਝੰਧ-ਨੜ੍ ਆਮੰਦ ਤੱ ਅਤ ਤਕ ਚਲਦਾ ਹੈ / ਇਹ ਭਗਤਾ ਪ੍ਰੰਮ-/ਨੇਸ਼ਠ ਹੈ, ਸ਼ਰਲ-ਸਾਂਡ ਹੈ, 
ਲੌਕਾ-ਕ/ਲਿਆਣਕਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ-ਚਾਭੇੜ੍ਰ ਨੂੰ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ਼ ਸੰਪੰਨ ਕਰਦਾਂ ਹੈ / ਲਗਭਗਾ ਸ਼ੱਤ 
ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਡਿਆਚਾਨਰੇਕਾ ਸਚ ਅਤੇ ਧਾਗੰਮਿਕਾ /ਵਿਰਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ /ਵਚ ਸਮੇਈੰ ਝੰਠ? ਇਹ ਧੁਰ ਕੀ 
ਬਾਣੀ ਆਵੇਸ਼ਿਤ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਹੈ / ਏਹ ਕਾੰਵ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵਾ ਕਾੰਵ ਨਹ, /ਨਿਓਕਿ ਕਵਿ ਦਾ 
#ੰਨਿ-ਖੰਤਰ ਲੱਕੈਕ ਹੈ, ਪਰ ਝਾਣਾ ਦਾ ਅਲੀਕੈਕ; ਕਾ/ਵੇ ਦਾ ਉਡਾਗੀ ਜਾਗ/ਤਿਕ ਪਰਪੰਚ ਤਕ ਸਨਮਿਤ 
ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਜਗਤ ਦਾ ਨਾਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ਼ ਜੌੜਨ ਵਾਲ? /ਇਕਾ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾ-ਸ਼ਾਧਨਾ ਹੈ ਜੋ 
/ਜਿਗਿਆਸ ਨੂੰ ਲੁਹਮਾਨੰਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੰ/ 

ਬਾਣਾ ਦਾ ਆਧਿਐੰਨ /ਏਸ਼ ਦੇ ਰਚਨਾ-ਕਾਲ਼ ਤੋਂ ਨੀ ਸਣ ਹੋ ਿਆ ਆ/ ਕਦੇ /ਇਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ 
/ਵਿਆ/ਖਆਮਈ .? ਅਤੇ ਕਦੋਂ /ਏਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਯਾਯ /ਲਿਖੋ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਨ/ ਵ?ਹਵਾੰ' ਸ਼ਦਾੰ /ਵਾਚ ।ਇਸ਼ ਦੇ 
ਆ/ਧਐੰਨ ਵਲ ਲੰਥਕਾਂ ਦਾ ਡਚੰ ਵਨੰ/ ਤੁਕ-ਤਾਤਕਰਾ ਤੱ'/ਇਲਾਵਾ ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ ਹੋਂਦ /ਵਚ ਆਏ / 
ਸ਼ਝਦਾਨੁਕੁਆਣਕਾ, /ਵਿਚਾਰਕੌਸ਼, ਸੰਕੇਤਕੌਸ਼, ਨਧਾਂਤਕੌਸ਼ ਆਮਦ ਸਿਰਜੇ ਗਏ / ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ 

ਮਹਾਨਕੋਸ਼ ਬਾਣਾ ਨੂੰ ਸ਼ਡਣ ਦਾ ਆਧਾਰਭੂਤਾ ਗ੍ਰੰਥ ਨੈਗਜਿਆ /ਗਆ / ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੌਣ ਤੱ ਝਾਦ 
/ਇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਅਨ /ਵਚ /ਵਿਸ਼ਤਾਰ ਹੋਇਆ / ਕਈ ਖੱਜ ਭਰਮਰ ਮਸ਼ਤਾਕਾਂ /ਿਠਨਆਂ ਗਾਈਆਂ / /ਏਸ਼ 
ਗੰਥ ਦਾ ਝਾਣ?, ਝਾਣਨਕਾਰਾਂ ਅਤੇ /ਸਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜ ਦਰਜਨ ਤੋ ਵਧ ਆ-ਆਔਚ.ਡ7. ਅਤੇ ਡ7./ਲਿਟ. 
ਦੀਆਂ /ਡਗਗੀਆਂ ਲਈ /ਲਥੋਂ ਗਏ ਸ਼ੌਧ-ਪ੍ਝੰਧ ਸ਼ਾਹਮਣੇ ਆਏ / ਪੰਜਾਬਾਂ /ਵਚ ਰਚੇ ਅਨੰਕ ਟਨੱਕਿਆਂ 

ਤੌ ਇਲਾਵਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ, ਛੁੱਚ, /ਹੈਂਦ, ਉਰਦੂ ਆਮਦ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ /ਵਚ /ਏਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਏ / ਪੰਜਾਬੀ 
ਯੂਨਨੈਵਗ/ਸਟਾ /ਵਚ /ਏਸ ਦੇ ਅਧਿਅਨ ਲਈਂ /ਇਕ ਸ਼ਤੰਤਰ /ਵਿਭਾਗ ਕਾ/ਏਮ ਕੀਤਾ ਨਿਆ /ਜਿਸ਼ 
ਦੁਆਰਾ ਮਹੱਤਵਮਰਣ ਘਸ਼ਤਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਕਾਸ਼ਨ ਹੋਇਆ/ 

ਪ੍ਰਸ਼ਤਾੜ /ਵਸ਼ਵਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਝ ਦੇ ਆਧਿਐਨ ਦਾ ਡੂਪ /ਇਕ ਨਵੀ /ਦਿਸ਼ਾ ਵਲ ਮੌੜਦਾ 

ਹੈ//ਇਸ ਸ਼ੰਦਰਭ-ਲ੍ਰੰਥ /ਵੇਚ ਬਾਣ?, ਝਾਣਨਕਾਰਾਂ, ਧਾਗਮਕ ਅਨੁਸ਼ਠਾਨਾਂ, ਆਧਿਆਤਾਇਕਾ ਸੰਕਾਲਪਾਂ, 

/ਇ/ਤਹਾਸਕਾ ਅਤੇ ਪੱਰਾ/ੰਣਕਾ ਹਵਾਲਿਆਂ ਆਮਦ ਬਾਠ ਲਗਭਗ 7 700 /ਏਦਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕ ਗ੍ਰੰਥ 

ਸ਼ਹਿਲ /ਵਚਲਾਂ ਸ਼ਾਮਗ੍ਂ ਦੀ ਅਮੰਗਾੀਂ ਨੂੰ ਓਘ7ੰੜਿਆ /ਗਆ ਹੈ / ਪਿਛਲੇ 27 ਵਆਂ /ਵਚ ਕਨਤੀ 
ਗਾਏ /ਨਰੰਤਰ /ਹਨਤ /ਏਸ਼ /ਵਸ਼ਵਕੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ /ਵਚਾ ਸ਼ਾਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ / /ਇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਗੁੰਥ 
ਸ਼ਾਹਹਬ ਬਾਰੇ ਪੰਦਾ ਹੌਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਸੰਗਗਿਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਧਿਕਾਗੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕੀਤਾ /ਗਿਆ ਹੈ / 
ਮੈ ਡਾ ਕਤਾਨ /ਸੈੰਘ ਜੱਗਾ ਦੀ ਨਹਨਤਾ ਦੀ ਦਾਦ /ਦੈਂਦਾ ਹੋਇਆ /ਏਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਲੀ ਯੂਨਨੰਵਗਸਿਣਾੀੰ 
ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਣ ਮਆੰਹਨੂਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ/ 

ਪੱਗਾਂ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀ, /ਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਵੀ ਹੈ /ਨੈ ਗੁਰ ਗੁੰਥ ਸ਼ਾਹਿਝ ਦੇ ਅੱਧਅੰਨ /ਵਚ ਭਚਾੰ ਰਖਣ 
ਵਾਲ ਪਾਠਕਾ /ਇਸ਼ /ਵਸ਼ਵਕੇਸ਼ ਤੌ ਲਾਭ ਉਠਾਓਣਗੇ / 

ਡਾ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ 
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ 





ਭੁਮਿਕਾ 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਹਿਲ ਭਾਰਤਾੀਂ ਸੰਸ਼ਨਰਤਾੀੰ ਦਾ ਗੱਠਵ-ਨ੍ੰਥ ਹੰ/ /ਇਹ /ਇਕ ਸ਼ਰਲ-ਸ਼ਾਂਡਾ ਗੁੰਥ ਹੈ 

ਸ਼ /ਵਚ /ਕੈਸੇ /ਏਕ ਹਾ /ਫਰਕੇ, ਧਰਮ, ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਧਨਾ ਸੰਝੰਧੀ ਸੁਭ ਝਚਨ ਦਰਜ ਨਹਾੰ' ਹੋਏ, 

ਸ਼ਗਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਕੱਲਿਆਣ ਲਈ ਹਰ ਉਸ ਸ਼ਾਕ ਦਾ ਬਾਣਾ ਨੰ, /ਝਨਾ ਮਲੂਬੋਇਲਤ, ਸੰਪਰਦਾ7ਇਕਾ 

/ਵਥਾ-/ਵਿਤਕਾਰੇਂ ਦੇ ਸ਼ਥਾਨ /ਦੱਤਾ /ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੰਸਾਰਿਕਤਾ /ਵਚ ਗ੍ਰਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੰ ਮੰਗਲਮਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ 

ਕੰ ਪਰਆ-ਆਨੰਦ ਦਾ ਪ੍ਾਪਤਾੰ ਲਈਂ ਪ੍ਰੰਰਣਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਕ / 

ਗੁਣੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਲ /ਏਕਾ ਆ/ਲਹਾ ਪੁਮਨਣਕ' ਗੁੰਥ ਹੈ /ਜਿਸ਼ /ਵਚਲੀ ਬਾਣ? ਰਚੰਤਾ 

ਗਾਰ-ਸ਼ਾਹਛਾਨ' ਨੰ ਆਪ ਹੀ ਸੰਭਾਲੀ ਰਖੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆੰਤਿਮ ਨੂ ਵਾ ਪੰਜਵੇੱ' ਅਤੇ /ਫੋਰ ਦਸ਼ਵੀਂ' 

ਗੁਰੂ ਨੰ ਖੁਦ ਹੀ /ਦੱਤਾ / ਇਸ ਲਈ /ਏਸ ਦਾ ਸ਼੍ਰਪ ਗਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਕਾਵਾਂ ਤੱ ਮੁਕਤਾ ਦੰ / /ਏਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ 

/ਵਚ ਦਰਜਾ ਕਥਨਾਂ, ਓਪਦੌਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਂਦੇ' ਗੰ #ਹੱਤਵ ਨਹ ਨ ਅਜ ਵਾ /ਏਸ ਦਾ 

ਪ੍ਾਸੀੰਗਿਕਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਝਣਨ ਹੋਈ ਹੈ/ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਭਹਿਤ ਦਾ 2 ਨਹ7, /ਵਸ਼ਵ-ਸ਼ਾ/ਹਿਤ ਦਾ ਵਾ 

/ਇਹ ਸ਼੍ਰੈਸ਼ਠ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ //ਇਸ਼ /ਵਚੇਂ ਲਗਭਾਗ ਸੱਤਾ ਸ਼ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੌਕਾ-ਆਨਤਾਵਾਂ, ਲੌਕਾ-ਕਾਮਂਵ-ਜੁਗਤਾਂ, 

ਆ/ਭਾਵਿਅਕਾਤ-ਮਆਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ /ਵਚ ਪਛਾ/ਣੇਆ ਜਾ ਸ਼ਕਦਾ ਹੰ / 

ਗੁਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਾ ਦੇ ਸੰਪਾਦਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ-ਸ਼ਬਦਾ ਰਾਗੀ #ਲਣ ਵਾਲਾਂ ਗੁਰ-ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ 

ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ-ਸ਼ਝਦਾ ਦਾ ਭੰਦਾ-ਝੱਠੀਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ/ ਗੁਠੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਲ ਭਾਰਤ ਦੇ 

/ਇ/ਤਹਾਸ਼ /ਵਾਚ ਬਾਣ7-ਸੰਕਲਨ ਦਾ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਸ਼ਫ਼ਲ ਘਟਨਾ ਹਾੰ ਨਹ, ਸ਼ਗੇ' ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖਾ-ਵੱਖਾ 

ਓਦਾਰਤਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਝਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ /ਇਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉੱਦਮ ਹੈ / ਇਸ 

ਕਾਰਕੰ ਗੁਲੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ /ਵ/ਭੰਨ /ਇਲਾਕਾਈੰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਓਘ-ਡਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਅਜਾ/ਇਬਘਰ ਹਾ 

ਨਹਾ, ਸ੍ਮੱਚੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਾਰਮਕ ਅਤੇ ਸੰਸਾਨੀ/ਤਿਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਓਸ਼ ਤੋ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਚੰਤਨਾ ਦਾ 

ਆਨਸਠੌਵਰ ਵੀ /ਕੇਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ / /ਇਹ ਘਰਾਤਨ ਸਾ/ਹ/ਤਕ' ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੌਕਾ-ਕੰਵ ਦਾ 

ਪਰਸਪਰ ਸੰਝੰਧ ਸ਼ਥ/ਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਹੈ / 

/ਏਹ /ਇਕਾ ਉਪਜਾੜ੍ਯ ਗੰਥ ਹੈ//ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਮਗਾ ਤੋ ਪਰੀਨੇਤ ਅਤੇ ਪੁਭਾ/ੰਵਤ ਹੋਂ ਕੇ ਅਨਕ 

ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ /ਵਿਚ /ਇਸ ਸੰਝੰਆੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹੋਂਦ /ਵਚ ਆਈਆਂ / ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ /ਵੇਚ ਤਾਂ ਗ਼ਰਮਆਤਿ-ਕਾੰਵ 

ਅਤੇ ਸ਼ਾ/ਹਿਤਾ ਦਾ ਸ਼ਦੀਰਘ' ਪਰੰਪਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ / 

/ਵਿਸ਼ਵਕਾਸ਼ (£02£/02760/5) ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ /ਵਿਸ਼ਵ' ਦੇ ਸ਼ਾਨੇਂ /ਨਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ / ਰ 

ਸ਼ੰਝੀਧਿਤਾ ਸ਼ਾਗੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ:ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਹੰਣਕ ਪਰ ਸੀਖਿਪਤਾ /ਇੰਦਰਾਜ ਜਾਂ /ਟੱਪਣਆਂ ਵਰਣ-ਕਮ 



੮1 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼ 

ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਕ/ਲਤ ਹੌਣ / /ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ /ਇਸ਼ /ਵੇਚ ਸੰਮਰਣ ਸੰਦਰਭਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਰ ਸ਼ਮਇਆ ਹੋਇਆ ਹੰਦਾ 

ਹੈ //ਏਸ਼ ਦਾ /ਵਿਸ਼ੋਸ਼ਤਾ /ਇਹ ਹੌਣਨ ਚਾਨੀਦਾ ਹੈ /ਕਾ /ਇਸ਼ ਦੀ ਤਾਸ਼ਾ-ਸ਼ੌਲੀ ਸਏ /#ਫਚ ਆ ਸ਼ਕਣ ਲੌਗ 

ਹੋਵੇ //ਇਸ /ਵਚ ਸੰਕਲਿਤ ਜਾਟਿਲਤਮ /ਵਸ਼ੇ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧਿਤ /ਇੰਦਰਾਜ ਨੂੰ ਵਾ /ਇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਸ਼ ਕੀਤਾ 

ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਓਹ ਸ਼ਾਧਾਰਣ ਪਾਠਕ ਦਾ ਲੌਗਤਾ ਅਤੇ ਝੰਧਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਓਉਪਯਕਤ ਹੋਵੇ %ਤੇ /ਥਨਾ 

ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ / ਸੱਚ ਤਾਂ /ਇਹ ਹੈ /ਕਿ 'ਉਤਮ /ਵਿਸ਼ਵਕੇਸ਼ ਗਿਆਨ 
ਦੇ ਆਨਵ/ਕਰਣ ਦਾ ਆ/ਹਿਅਮ ਹੈ /'/ਵਸ਼ਵਕੌਸ਼ /ਕੈਸੇਂ ਵਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗੱਰਵ-ਨ੍ਰੰਥ ਹੰ / /ਏਸ਼ ਤੋਂ /ਕੇਸੇ 

ਦੋਸ਼ #ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਿਆਨ-ਭੰਡਾਰ ਦਾ ੫/ਰਚਯ ਪਾਪਤ ਹੰਦਾ ਹੰ/ 

ਗੁਣੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਹਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕੁ ਹਵਾਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਛਪ ਚੁੱਕੇ ਹਨ / ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ /ਵਚਂ ਮਅਹਾਨਕੌਸ਼” 

ਆ/ਹਕਾ ਉਪਲੰਗਾ ਹੈ, /ਕਿਓਕਿ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 74 ਵਰ੍ਹੇ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅਨੰਕਾ /ਵਲਿਆਂ ਦੋਂ 

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੰ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸ/ ਪਰ ਥੋਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਸੇਂ ਦਾ ਹਾਣਾਂ ਨਹੀੰ 

ਨੇਹਾ / ਨਾਲ਼ੇ ਉਹ ਸ਼ਝਦਕੌਸ਼ ਅਤੇਂ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਡੂਪ ਹੰ, /ਨੇਰਾ /ਵਿਸ਼ਵਕੌਸ਼ ਨਹ / ਓਸ ਵਿਚ 

ਗੁਫੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਹਿ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਸੱਖ ਇਤਹਾਸ ਅਤੇ ਸਾ/ਹਿਤ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਸਾਮਗ੍ਰਾੰ ਸੰਕਲਿਤ ਹੰ / 

ਦੌਸ਼-ਪਰਦੌਸ਼ /ਵਿਚ ਗੁਣੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾ/ਹਿੜ ਦੇ ਆਹਿਅੰਨ /ਵਿਚ ਲੌਕਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਵੱਧ ਜਾਣ ਕਾਰਣ 
ਅਨੰਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਸੌਧ-ਪ੍ਰਥੰਧ /ਲਿਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਾਈ /ਲਥੋਂ ਜਾ ਰਹੋ ਹਨ //ਵਸ਼ਵ ਦਾ 

ਗਿਆਨ ਥੌਤਗੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋ ਹਟ ਕੌ ਨੰਟਵਰਕ /ਵਚ /ਨੈਮਟ ਗਿਆ ਹੈ/ ਕੁਝ ਕੇ /ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੰ 

ਐੱਧ-ਧਰਮ ਅਤੇ ਗਠੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਹਹਿਬ ਬਾਠੇ ਉਪਲਲਧ ਪ੍ਰਕਾ/ਲੈਤਾ ਸਾਮਗ੍ਨ ਨੂੰ ਨੌਟਵਰਕਾ /ਵਚ ਬੰਦ ਕਰ 

/ਲੇਆ ਹੰ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ /ਵੇਸ਼ਵਕੌਸ਼ ਨਾਮ ਦੌਣਾ ਸਰ ਕਰ /ਦੱਤਾ ਹੈ / ਪਰ /ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਪਲਬਧ 

ਸ਼ਾਮਗ੍ ਨੂੰ ਹਾੰ 'ਵਿਧੀ-ਵਤ ਸੰਕ/ਲਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨ /ਕਾ /ਵਸ਼ਵਕੌਸ਼ ਦੀ ਸ਼ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਲੌੜ ਪੂਗਾੰ 
ਕਾਰਨ ਹੈ / ਅਸ਼ਲ /ਵਚ, /ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕਲਨਾਂ ਨੂੰ ?ਵਿਸ਼ਵਕੌਸ਼' ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣਾ ਅਨ/ਚਤ ਹੈ / ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਨੂੰ ਗਰ ਗੁੰਥ ਸ਼ਾਹਲ ਸੰਛੰਲੀਂ ਅਧਿਐਨ ਅਥਵਾ ਪਠਨ ਸਾਗ ਦੇ ਸੰਕਲਨ /ਕੋਹਾ ਜਾ ਸ਼ਕਦਾ ਹੈ/ 

ਗੁਠੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿੜ ਸੰਬੰਧੀ ਪੌਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲ ਹਰ ਪੁੱਛ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਪਰ ਆਹਿਨਿਤ ਉੱਤਰ ਦੌਣ' 

ਕਰਨ ਲਈ 2 ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਯੋਜਨਾ ਸਰੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਗਈੰ ਹੈ / ਸੰਨ 7573 ਇੰ. /ਵਚ ਡ?./ਲਿਟ. ਦਾ /ਡਿਗਗਾੰਂ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੌਠੇਂ ਮਨ /ਵਚ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾ/ਹਿਛ' ਝਾਰੇਂ /ਵਸ਼ਵਕੌਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲਹਿਰ 

ਉਠ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸ਼ਡੂ ਕਰ /ਦਿੱਤਾ / /ਇਦਰਾਜ /ਲਿਖ-/ਲਿਖ ਕੈ ਫਾਈਲਾਂ /ਵਿਚ ਸਮੰਟਦਾ /ਗਿਆ / ਕੁਝ 

ਚਲਦਾ /ਨਹਾ/ ਲਗਭਗ 25 ਵਾਨ੍ਹਿਆਂ ਝਾਦ /ਦਰਾਜ /ਲਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮ/ਕਿਆ / ਪਰ ਦਸਮ-ਨ੍ਰੰਥ ਦਾ 

ਟੀਕਾ /ਤਆਰ ਕਰਨ /ਵਿਚ ਰੜ ਜਾਣ ਕਾਰਣ /ਏਸ਼ ਨੰ ਆਤਮ ਰਪ ਦੇਣ /ਵਚਾ ਕੁਝ ਹੌਰ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ / 

ਪਰ ਹੁਣ /ਏਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਆਪ ਦੇ ਸ਼ਾਹਮਣੇ ਹੈ / 

/ਇਸ਼ /ਵਸ਼ਵਕੌਸ਼ /ਵਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੀਧਿਤਾ ਸ਼ਰੰਰਆਂ /ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਠੇ ਜਾਣਕਾਗਾ 

/ਦੱਤਾੰ ਗਈੰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਗ-ਰਾਗਨਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੰਕਲਿਤ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਾਣ?ਆਂ, ਝਾਣੀਆਂ 

ਦਾ /ਝਉਰਾ, ਝਾਣਨਕਾਰ, ਬੜਾ, ਪੰਲੀਆਂ, ਸੰਪਾਦਨ ਦਾ /ਇ/ਤਹਾਸ਼ ਅਤੇ /ਵਠੰ, ਕਾ/ਵ-ਰਪ, ਛੰਦਾ-ਰੂਪ, 

%ਅ/ਡ/ਵਆਕਤਾੀ-ਸ਼ਾਧਨ, ਕਾ/ਵ-ਜਗਤਾਂ, ੫/ਹੇਭਾ/ਸਕ ਸ਼ਝਦਾਵਨ?, ਅਨੁਸ਼ਠਾਨ, ਧਾਗਮਿਕ ਨੰਤਾਂ, 

ਉਪਾਸਨਾ /ਵਿਧੀਆਂ, ਲੌਕ-ਪਠੰਪਰਾਵਾਂ, ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭਾ, /ਵਚਾਰਧਾਗਾੀ ਸੰਕਲਪ 
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ਅਤੇ ਸੰਬੌਧ, ਭਗਤਾਂ #ੰਦੋਂਲਨ, ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਗਾਗਮਕ ਆਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਧਾਰਨ/ਕ 

_ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ, ਯਗਾ-/ਚਤ੍ਰਣ, ਪਾਰਸ/ਥਤੀਆਂ', ਗੁਨੂ-ਪਰੰਪਰਾ, ਗੁਰੂ-ਸ਼ਝਦ, ਪਾਠ-/ਵਿਧ), ਟੀਕੇ, ਪ੍ਯਾਲ, 
ਝਨਨਿਆਦਾ ਸਰੋਤ ਸ਼ਾਮਗ੍ਰੰ ਆਮਦ / ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕਨੰਤਾ ਹੈ /ਕੇ /ਇਸ਼ /ਵੇਚ ਗੁਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਰਹਿਲ ਨਾਲ 

ਸੰਝੀਹਿਤ ਪੁਮਖ #ੱਦਿਆਂ, ਪੱਖਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਬਾਠੇ ਇੰਦਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ/ 

/ਇਸ਼ /ਵਸ਼ਵਕਾਸ਼ ਦੇ ਹਰ /ਏਕਾ /ਇੰਦਰਾਜ ਦਾ ਆਕਾਰ ਉਸ਼ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਸਰੂਪ ਅਨਸ਼ਾਰ 

ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋ /ਕਾਸ਼ੇ ਇੰਦਰਾਜ ਬਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੌਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘੁੱਛਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਲਤਾ ਪੁਰਵਕ ਲਾ 
ਸ਼ਕ / ਹਰ /ਏਕਾ ਤੱਥ ਨੂੰ /ਵਿਗੀਂ- ਵਤ ਬਾਣ ਦੀਆ ਟੂਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘੁਸ਼ਟ ਕਰਕੇ /ਨੈਰਭਾਂਤ ਕਨੈਤਾ ਹੈ / 

/ਏੰਦਰਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕ/ਲਿਤਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੌਸ਼-ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਨਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ / ਅੱਖਰ-ਆੜਾ-ਲਮ 
ਅਨੁਸ਼ਾਰ ਸੰਯੋਜਿਤਾ ਕਰਨਾਂ ਦੁੱਤਾ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰ ਨੌਣ' ਵਾਲੇ /ਇਂਦਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਅੱਖਰ ਦੇ ਅੰਤ /ਵਿਚ 
ਸ਼ਲਾਨ /ਦੱਤਾ ਹੈ / ਪ੍ਰਤਿ-/ਇੰਦਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀਂ ਇਸੇ ਵਰਣ-ਨਮ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਜ ਕਨਤਾ ਹੈ //ਇੰਦਰਾਜਾਂ ਦੇ 
ਸ਼ਬਦਾ-ਜੌੜਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰਪ ਗੁਨੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਝ ਵਾਲੇ ਨੰ ਰੱਖੋ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੇ ਲੱਭਣ /ਵਚ ਸੌਖ ਰਹੇਂ 

/ਵਸ਼ਵਕੌਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕੌਈ ਸ਼ਰਲ ਕਾਰਜ ਨਹੀੰ, ਨ ਹੀ ਇਹ ਦਰ#ਤਾਂ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਹਨ/ 

/ਏਹਾ ਤਾਂ ਅਲ਼ੂਣਾਂ ਨਲ ਚੱਟਣ ਵਾਂਗ ਇਕ ਕ/ਨੈਨ ਸ਼ਾਧਨਾ ਹੈ//ਇਸ਼ ਪੁਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨ /ਵਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ 
#ੰਸ਼ਥਾਗਤ ਦੌਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੰਦੇਂ ਗਹਿਂਦੇਂ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਯਤਨ ਕਈਂ ਵਾਰਨ ਆਗਥੈਕਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ 

ਸਾਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਘਟ ਕਾਰਣ ਸੈਠੇਂ ਨਹੀ! ਚੜ੍ਹਦੇ //ਏਸ਼ ਲਈਂ ਆੰਜਹੇ ਯਤਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੋ ਪੁੱਧਰ 'ਤੇ ਕਨਤੇ 

ਸ਼ਾਣੰ ਨਿੰਚਤਾ ਹੰਦੇ ਹਨ /ਪਰ ਗੁਰਮਤਾ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ /ਵੇਚ ਅੰਨੇ ਪ੍ਰਜੈਕਟਾਂ ਉਂਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਵਚਨਬੱਧ /ਵਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੜਾੀੰ ਘਾਟ ਹੈ//ਏਸ਼ ਅਭਾਵ ਦੀ ਸਥਿਤ? /ਵਚ ਕੌਈ ਅਰਲ-ਪੁਰਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ 
/ਝਨਾ ਈਸ਼ਵਨਾੀ ਨਿਪਾ ਦੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਝਸ਼ ਕੰਵਲ ਈਸ਼ਵਨਾਂ ਪਾ ਕਰਕੇ ਗੰ 
ਕੜਾ ਹੈ/ ਸੱਚ ਤਾਂ /ਏਹਾ ਹੈ /ਨੈ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਨੇ ਨਿਪਾ ਕਰਕਾਂ ਮੇਨੇ ਤੱ'/ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ/ਇਆ ਹੈ - ਹਉ ਆਗੂ 

ਬੋਲ ਨ ਜਾਣਦਾ ਜੇ ਕਹਿਆ ਸਭ ਹਕਮਾਓ ਜੀਓ / 

7 ਪੰਜਾਲੀ ਯੂਨਨੈਵਰਨਿਟ? ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਜਸ਼ਬੀਨ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦਾ 
/ਦਲੌੱ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ /ਜਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ /ਵਸ਼ਵਕੇਸ਼ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਸਲਾਹਿਆ ਅਤੇ ਲੂਨਨੰਵਗ/ਸਟਾ 

ਵੱਲੋਂ ਛਾਪਣ ਦਾ ਮਨ ਝਣਾਂਏਆ/ ਡੀਨ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਮਲੇ ਡਾ. ਤਰਲੌਕ /ਸਘ ਆਨੰਦ ਅਤੇ 

ਰ/ਜਿਸ਼ਟਰਾਰ ਛਾ. ਲੀ. ਐਸ. ਭਾਟੀਆ ਦਾ ਵੀ /ਨੋਣਾਂ ਹਾਂ ਜਨਾਂ ਨੰ ਇਸ ਦੇ ਪੁਕਾਸ਼ਨ /ਵਿਚ /ਵਿਸ਼ੋਸ਼ 

ਰਚਾ /ਵਖਾਈੰ ਹੈ / /ਜੇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਸ਼ਤਕਾਂ ਤੱ ਲਾਡ ਓਠਗਇਆ ਹੈ ਜਾਂ /ਜਨ੍ਹਾਂ ਤਾੱ 

ਸ਼ਾਣਕਾਗਾੀ ਹਾਸ਼ਲ ਕਾਰਨ ਲਈ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਇਆ ਹੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ ਦਾ ਆਡਾਰਨ ਹਾਂ / ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ /ਝਊਡੋਂ 

ਦੇ ਡਾ. ਸੁਖਾਂਦਆਲ /ਸੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼, /ਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕ /#. ਪਰਮਜੀਤ ਕੰਰ, ਵਾ ਵਾ ਧੰਨਵਾਦ) 

ਹਾਂ /ਜਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ #ਹਨਤ ਨਾਲ ਸ਼ੰਦਰ ਛਪਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ-ਕਰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੌਭਾਸ਼ਾਲਾੰ ਢੰਗ 

ਨਾਲ਼ /ਨੈਭਾ/ਇਆ ਹੰ/ 

ਗੜ ਗ੍ਰੱਥ ਸ਼/ਹਬ /ਵਚ ਸੰਕ/ਲਤ ਉਪਦੋਸ਼ ਆਨਵਤਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ /ਇਸ਼ 

ਕਾਲਆਣਕਾਨੀ ਗ੍ਰੰਥ /ਵਿਚ /ਸਿਮਟੋ /ਗਆਨ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਿਆਂ ਕਰਨਾ ਮੈ 

ਆਪਣਾ ਕਰਤੱਵ ਸਮ/ਇਿਆ ਹੈ / /ਏਸ ਲਈਂ /ਏਹ /ਵਸ਼ਵਕੌਸ਼ ਗੁਨੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾ/ਹਲ਼ /ਵਚ /ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਰੱਖਣ 

ਵਾ/ਲਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਮਗਪਿਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਖਸ਼ੀੰ ਲੰੱਦਾ ਹਾਂ / /ਵਿਸ਼ਵਕੇਸ਼ ਇਕ /ਵਕਾਸ਼ਨਸ਼ੀਲ ਗਿਆਨ ਦਾ 

ਸੋਮਾ ਹੈ ਕਾਕਾ /ਏਸ ਦਾ ਸੋਧ-ਕਾਰਜ ਚਲਦਾ ਗ/ਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਾਅਗਾਾੰ ਸ਼ਾਹਮਣੰ ਆਉਂਦਾ 



1 ਰ੍ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼ 

ਗਹਿੰਦੀਂ ਹੈ/ ਇਸ਼ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵਕਤ ਦ9 ਨੁਹਾਰ ਅਨੁਸ਼ਾਰ ਢਲਣ /ਵਿਚ ਹੈ/ /ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 

ਸ਼ਾਹਿਬ ਬਾਨੋ ਬਹੁਪੱਖੀ ਜਾਣਕਾਗੀ ਦੇਣ ਦਾ /ਇਹ ਕੰਵਲ ਮੁੱਢਲਾ ਯਤਨ ਹੈ / 

ਅੰਤ /ਵਿਚ ਸ਼ਤਿਕਨਰਤ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੰ ਆਪਣੀ ਵਸਤੂ ਆਗ/ਪਤ ਕਰਕੰ ਭਾਰ-ਮਕਾਤਾ 

ਹੌਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੰਦਾ ਹਾੰ -- 

ਕਬੀਰ ਮੋਰਾ #ਝ #/ਹ ਕਿਛੁ ਨਹੀੰ ਜੋ /ਕੇਛ ਹੈ ਸੌਂ ਤੇਰਾ/ 

ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕਉ ਸੰਪ ਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ / 

ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ 



(ਭਾਗਾ-੫/ਹਲਾ) 



ਛੂ ਵੇ । 
ਸੱ ਹਾ ਦਾ 1 ਸਜ ਲਤ ਸਾਦਾ ਸਰਦਾ ਅਦਾਰਗਗਾਜਾਵਾਲਾ 

8 ਰਿ ੩੨ੰਨੰਘਦ=, ' ਭਰ ਸੈ. 
ਨ ਪੀ ਆਂ ਨ ਜਾ, 

ਘ੍ 

ਲਾ ਨਾ , ਦਸਦੀ ਅਤ 
= 

੪ 



ਉੱ 
ਉਗ੍ਰਸੈਣ/ਉਗ੍ਰਸੈਨ : ਭੱਟ ਕਵੀ ਕਲ੍ਹ ਨੇ ਸਵੈਯੇ ਮ.੧ ਵਿਚ 
ਉਗ੍ਰਸੈਣ ਨੂੰ ਅਤੇ ਭਗਤੀ-ਪਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ 
ਹੈ - ਓਗ੍ਰਸੌੰਣ ਕਉ ਰਾਜੁ ਅਭੈ ਭਗਤਹ ਜਨ ਦੀਓ / (ਗੁ. 

ਗੰ. ੧੩੯੦)। 

ਉਗਸੈਨ ਯਾਦਵ ਕੁਲ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਤਾਪੀ ਅਤੇ ਭਗਤੀ 

ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਆਹੁਕ ਦੇ ਘਰ 

ਪਵਨਰੇਖਾ ਜਾਂ ਕਾਸ਼ਯਾ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦੋ ਭਰਾ 

ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਵਕ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨੰ ਪੁੱਤਰ 

ਅਤੇ ਪੰਜ ਧੀਆਂ ਸਨ। ਦੇਵਕ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇਵਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ 

ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਵਾਂਗ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਆਹ 

ਵਸੁਦੇਵ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦੇ ਇਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ 

ਸਨ। ਦੇਵਕੀ ਦੇ ਉਗ੍ਰਸੈਨ ਦੁਆਰਾ ਪਾਲੇ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਸੀ 
ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਉਗਸੈਨ ਦੇ ਹੀ ਦੋਹਤੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਉਗ੍ਸੈਨ ਮਥੁਰਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ 

ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਕੰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਜਰਾਸੈਧ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 

ਨਾਲ ਉਗ੍ਸੈਨ ਨੂੰ ਗੱਦੀਓ' ਲਾਹ ਕੇ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 
ਖ਼ੁਦ ਰਾਜਾ ਬਣ ਬੈਠਾ। ਉਸ ਨੇ ਵਸੁਦੇਵ ਅਤੇ ਦੇਵਕੀ ਨੂੰ ਵੀ 

ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਕਿ ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਦੇਵਕੀ ਨੂੰ ਵਿਦਾ 

ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਪਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ 

ਹੋਇਆ ਅੱਠਵਾਂ ਬੱਚਾ ਕੰਸ ਦਾ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਦ 

ਦੌਰਾਨ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤੇ 

ਜਾਣ ਤੋ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਨੰਦ-ਯਸ਼ੋਦਾ ਪਾਸ 

ਗੋਕੁਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਤਾਂ 

ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਕੰਸ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ 

ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨੇ ਉਗੁਸੈਨ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਉਤੇ 
ਬਿਠਾਇਆ। ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਸ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ 
ਕਰਾਇਆ। ਉਗ੍ਸੈਨ ਇਕ ਸੇ੍ਸ਼ਨ ਭਗਤ ਅਤੇ ਸਦਾਚਾਰੀ 
ਰਾਜੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। 

ਉੱਚਾਰਣ (ਬਾਣੀ) : ਇਸ ਤੋ' ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ 

ਵਿਚ ਦਰਜ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉੱਚਾਰਣ ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ 

ਜਾਏ। ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਵੇਖੋ “ਬਾਣੀ ਉੱਚਾਰਣ”। 

ਉਜੂ : ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਨੌ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਰਤਦਿਆਂ ਕਿਹਾ 
ਹੈ- ਉਠ ਫਗੀਦਾ ਜੂ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ਬਹ /ਨੈਵਾਜ ਗਜਾ/ਨਿ/ 

`(ਗੁ.ਗ੍੧੩੮੧) ਇਹ ਅਰਬੀ ਦੇ “ਵੁਜ਼ੂ" ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤਦਭਵ 
ਅਨ 

ਰੂਪ ਹੈ। “ਵੁਜ਼ੂ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਦਸੇ ਹੋਏ ਢੰਗਾਂ 
ਨਾਲ ਨਮਾਜ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਆਦਿ ਧੋਣਾ। 

ਇਸਲਾਮਿਕ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ 

ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਗੁੱਟਾਂ ਤਕ ਧੋਣਾ, ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ 

ਕੁਰਲੀ ਕਰਨੀ, ਤਦ ਉਪਰੈਤ ਨੱਕ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪਾਣੀ 

ਪਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਧੋਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਰਕਾਂ ਜਾਂ ਕੂਹਣੀਆਂ ਤਕ 

ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਫੇਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੋਹਾਂ ਪੈਰਾਂ 

ਨੂੰ ਗਿਟਿਆਂ ਤਕ ਧੋਣਾ। ਰਿ 
'ਵਜ਼ੂ" ਨਾਲ ਕਈ ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ 

ਵਜ਼ੂ ਵੇਲੇਂ ਮੂੰਹ ਧੋਣ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਧੁਲ 

ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਹੱਥ ਧੋਣ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋ 

ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ, 

ਹੱਥਾਂ, ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਬੈਦਾ ਪਾਕ-ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਬਾਦ ਹੀ 

ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾਜਬ ਹੈ। 

ਉਝੜ-ਪੰਥਿ : ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚੋਂ “ਉਝੜ” ਦਾ 
ਅਰਥ ਹੈ ਸੈਘਣਾ ਜੈਗਲ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਹ ਨ ਲਭੇ । “ਪੰਥਿ” 

ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਸਤਾ ਜਾਂ ਰਸਤੇ ਉਪਰ ਚਲਣ ਵਾਲਾ ਰਾਹੀ। 

ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੋਇਆ ਸੈਘਣੇ ਜੋਗਲ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨ 

ਵਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਓੰਡੜ ਪੰਥ ਭੂਮ ਗਾਵਾਨੀੰ /ਖਨ 

/ਖਨੁ ਧਕੰ ਖਾਇਆ (ਗੁ ਗੰ .੭੭੩) ਕਹਿ ਕੇ ਜੀਵ ਰੂਪੀ 
ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸੈਸਾਰਿਕ ਪ੍ਰਪੰਚ ਦੀ ਉਜਾੜ ਵਿਚ ਭਟਕਦੇ 

ਦਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੇ “ਜੀਵ” ਤੋੱ 

ਭਾਵ 'ਮਨਮੁਖ” ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਨਮਾਰਗ 



ਉਡੀਸਾ/ਉਂੜੀਸਾ 

ਤੋਂ ਜੋ ਹਟ ਕੇ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਤੋ ਹਟ ਕੇ 

ਊਬੜ-ਖਾਬੜ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਗੁਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਲਸਰੂਪ ਉਹ 

ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਉਡੀਸਾ/ਉੜੀਸਾ : ਕਹਾ ਓਡਨਨੇ ਮਜਨੁ ਕੀਆ /ਨਾਆ 
ਮਸ਼ਨੀਂਤਾ ਨ੍੍ਰਿ ਨਾਂਏ। (ਗੁ.ਰੀ.੧੩੪੯)। ਇਸ ਤੁਕ ਵਿਚ ਸੰਤ 
ਕਬੀਰ ਨੇ ਉੜੀਸਾ (ਜਗਨ-ਨਾਥ ਪੁਰੀ) ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਅਤੇ 

ਮਸਜਿਦ (ਕਾਬੇ) ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਸਿਜਦੇ ਦਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕੋਈ 

ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਜਦ ਤਕ ਦਿਲ ਵਿਚ ਕਪਟ ਹੈ (/ਦਿਲ 

7/ਹ ਕਪਟ ਨਿਵਾਜ ਗੁਜ਼ਾਠੈ /ਨਿਆ ਹਜ ਕਾਬੰ ਜਾਏਂ)। 

ਉੜੀਸਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦੱਖਣ 

ਪੂਰਵ ਵਲ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਟਕ ਇਸ ਦੀ 
ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 

ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਪੁਰਾਤਨ ਨਾਂ 
“ਉਤਕਲ? ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਲੇਖ ਪਿਛਲੇ ਵੈਦਿਕ ਸਾਹਿਤ 

ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਇਥੋਂ' ਦੇ ਕਲਿੰਗ/ 

ਕਲਿੰਗਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਹਮਲਾ 

ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਉਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ 

ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਗੇ ਸਮਰਾਟਾਂ ਨੂੰ 

ਝੰਝੋੜ ਕੇ ਰਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਛਡ ਕੇ 

ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਗੁਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 

ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਣ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ 

ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਦਿਰ ਹਨ। 
ਬਹੁਤੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਅਤੇ ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀਆਂ 

ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਭਾਰਤੀ ਭਵਨ-ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ 

ਮੂਰਤੀ-ਕਲਾ ਦੇ ਉਜਲੇ ਨਮੂਨੇ ਹਨ। ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸ਼ਿਵ 

ਮੰਦਿਰ ਨੌਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਉਤਕਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਲਤਾਤੇਂਦੂ ਕੇਸਰੀ 

ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਵਿਚ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਰੀ ਵਿਚਲੇ 

ਜਗਨਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰਾਜਾ ਅਨੰਗ-ਭੀਮ ਦੇਵ ਦੂਜੇ 

ਨੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ 

ਰਾਜਾ ਨਰਸਿੰਹ ਦੇਵ ਨੇ ਕੋਣਾਰਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੂਰਜ ਮੰਦਿਰ 

ਬਣਵਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਗੁੰਬਦਾਂ ਜਾਂ ਕੰਧਾਂ ਉਤੇ 

ਤ੍ਾਂਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਗਨ 

ਮੂਰਤੀਆਂ ਕਾਮੁਰ ਦਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 

ਪੁਰੀ ਦੇ ਜਗਨਨਾਥ (ਵੇਖੋ) ਦੀ ਸਨਾਨ-ਯਾੜਾ ਅਤੇ 
ਰਥ-ਯਾੜ੍ਾ ਉਥੋਂ” ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਲੇਖਯੋਗ ਉਤਸਵ ਹਨ। 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਭਵਿਸ਼ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਜਗਨਨਾਥ ਪੁਰੀ ਵਿਚ 

ਉਥਾਨਕਾ/ਉਥਾਨਿਕਾ 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। 

ਉਤਭਿਜ/ਉਤਭੁਜ : ਭਾਰਤੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ 
ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਡਜ, 

ਜੇਰਜ, ਸਵੇਦਜ ਅਤੇ ਉਤਭਿਜ। ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਸੋਰਠਿ 

ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਅੰਡਜ ਜੋਰਜ ਓਤਤੁਜ਼ ਸ਼ੇਤਜ਼ ਤੇਰੇ 

ਕੰਤ ਜੰਤਾ / (ਗੁ.ਗ੍ਰੰ੫੯੬)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਤਭੁਜ 

(ਉਤਭਿਜ) ਦਾ ਸੈਬੈਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਧਰਤੀ 
ਵਿਚੋਂ ਉਗਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਸ ਵਿਚ ਬਨਸਪਤੀ, ਖੇਤੀ, ਬਿਛ , 

ਬੇਲ-ਬੂਟੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖਾਣੀ ਦੀਆਂ 

ਵਸਤੂਆਂ ਜਲ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ 

ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ -- ਦੁਧ /ਝਨੁ ਧੇਨੁ ਪੰਖ /ਥ੍ਨ 
ਪੰਥੀ ਜਲ /ਝਨ ਓਉਤਭੁਜ ਕਾਨ ਨਾਹਾਂ। (ਗੁ .ਗੰ.੩੫੪) 

ਉਥਾਨਕਾ/ਉਥਾਨਿਕਾ : ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਮੂਲ (ਉਤਥਾਨਿਕਾ) 
ਦੇ ਇਸ ਸਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭੂਮਿਕਾ, ਪਿੱਠਭੂਮੀ, ਪ੍ਸਤਾਵਨਾ। 
ਜਨਮਸਾਖੀ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੁਆਰਾ 

ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਚਾਰੇ ਗਏ 

ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਥਾਨਿਕਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ 

ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ 

ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਚਾਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਨਮਸਾਖੀਆਂ 
ਦਾ ਜੋ ਧਿਆਨਪੁਰਵਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਥਾਨਿਕਾਵਾਂ 

(54125) ਵਜੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

ਅਨਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਜਨਮਸਾਖੀਆਂ ਵਾਲੀ ਲੀਹ 

ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸੈਬੰਧਿਤ ਹੋਰ 

ਵੀ ਕਈ ਉਥਾਨਿਕਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜੋ ਅਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 
ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ 

ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿਚ, ਦੂਜੀ ਪੰਜਾਬ 

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿਚ, ਤੀਜੀ ਪ੍ਰੋ . 
ਸ.ਸ. ਨਰੂਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਾਸ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। 

ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਦ ਗੁਰੂ-ਧਾਮਾਂ ਉਪਰ ਕਥਾ- 
ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਜੋ ਪਰੈਪਰਾ ਚਲ ਪਈ, ਉਸ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ 

ਕਿਸੇ ਨ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ. ਅਧਿਕ 
ਰੋਚਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਉਥਾਨਿਕਾ 

ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲਗ ਪਈ। ਇਹ ਉਥਾਨਿਕਤਾਵਾਂ 



ਉਥਾਰਾ 

ਅਧਿਕਤਰ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਥਾਨਿਕਾਕਾਰ 

'ਸ਼ਬਦ” ਦੀ ਪਰਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ 

ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਕ ਜਾਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਜਿਸ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ 

ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲੋਂ ਉਥਾਨਿਕਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ 

ਹੈ। ਇਸ ਸਾਹਿਤ-ਵੰਨਗੀ ਦਾ ਸੈਬੋਧ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਣੀ 

ਨਾਲ ਹੈ। 

ਉਥਾਰਾ : ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਕਾਰ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪੇਟ 
ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ 

ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਹੋਇਆਂ ਰੋਗੀ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ 

ਭਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਡਰ ਛਾ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਡਰ ਕਰਕੇ ਬੁੜਬੁੜਾਉਣ ਵੀ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਆਮ ` 

ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਉਤੇ ਹੱਥ ਰਖ ਕੇ 
ਸੌਣਾ ਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ “ਸੋਰਠਿ ਕੀ ਵਾਰ” 
ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਮਝੀ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਵਿਚ ਮਾੜੇ ਖ਼ਿਆਲਾਂ 

_ ਦੇ ਉਥਾਰੇ ਨਾਲ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੌਂਖ ਸੁੱਤਿਆਂ-ਸੁੱਤਿਆਂ 

ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਆਯੂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ -- ਠੇ ਜਨ 
ਉਥਾਠੈ ਦਬਿਓਹੁ ਸ/ਤਿਆ ਗਈ /ਵਿਹਾ/ਏ। (ਗੁ ਗੰ .੬੫੧) 

ਉਦਮ : ਸੈਸਕ੍ਤ ਭਾਸ਼ਾ-ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ 
ਅਰਥ ਹੈ -ਯਤਨ, ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ । ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ 
ਨੇ “ਗੂਜਰੀ ਕੀ ਵਾਰ" ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਤੌ੍ਮੁਖੀ ਕਰਤੱਵ ਦੱਸਿਆ 

ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹੋ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰਜੀ-ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ - ਉਦਮੁ ਕਠੰ/ਦਆ ਜਾਉਂ ਤੂੰ 

ਕਾਮਾਵ/ਦਿਆ ਸੁਖ ਡੰਦ //ਧਆ/ਇ/ਦਆ ਤੂੰ ਪ੍ਤੂ ਮਲ ਨਾਨਕਾ 

ਉੰਤਗਾੰਂ /ਚੰਤ / (ਗੁ ਗੰ .੫੨੨)। 

ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ 

- ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਸਹਿਤ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। 

ਇਸ ਦਾ ਸੈਬੈਧ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੁਭਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਲਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈਂ 

ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸੁਖ-ਪੁਰਵਕ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣਾ। ਇਸ 

ਦਾ ਸੈਬੈਂਧ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਨਾਲ 

ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਰਤ-ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 

ਰਖਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, 

ਉਸ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਵੀ ਕਹਿ 

ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਸੈਬੈਧ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਭਵਿਸ਼ ਸੁਧਾਰਨ 

ਨਾਲ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮ 

ਉਦਾਸੀ (ਸੰਨਿਆਸੀ ਸਾਧੂ) 

ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਉਦਮ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। 

ਉਕਤ ਪਹਿਲੋਂ ਦੋ ਕਰਤੱਵ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ 

ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਤੱਵ-ਪਰਾਇਣ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ 

ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੈਪੰਨ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਲਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਿਕ 

ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋ ਭਜਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣ ਕੇ 

ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੋਰਥ 

ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ 

ਵਿਚ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ ਕਿ 

ਇਹੀ ਜੋਨਿ ਦੁਰਲਭ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਗੋਦ /ਲਣ ਕਾਂ ਇਹ 

ਤੰਗੀ ਝਗੰਆ। (ਗੁ . ਰੰ .੧੨) 

ਅਨੌਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 
ਵਿਅਕਤੀ ਤਦ ਤਕ ਆਵਾਗਵਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਪਿਆ 

ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਉੱਧਾਰ ਤਦ ਹੀ ਸੈਭਵ ਹੈ ਜਦ ਤਕ 

ਉਹ ਹਰਿ ਗੁਣ-ਗਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ - ਓਦਮ ਕਰ/ਹ ਅਨੰਕ 

ਹ/ਰ ਨਾ ਨ ਗਾਵਹਾ / ਭਰ)/ਹ ਜੋਨਿ ਅਸੰਥ ਆਰ ਜਨਮ/ਹਿ 

ਆਾਵਹਾ /(ਗੁ ਗੰ .੭੦੫)। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਹੋਰ ਉਦਮ ਤਦ ਹੀ 

ਅਰਥ-ਪੁਰਣ ਹਨ ਜੇ ਹਰਿ-ਭਗਤਿ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ 

ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਮਾਇਆਵੀ ਪ੍ਪੰਚ ਹੈ ਜਾਂ 

- ਜਿੰਨਾਂ-ਭੂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਕਰਮਾਚਾਰ ਹੈ - ਕੁਟੰਲ ਜਤਨ ਕਰਟੰ 

ਸਾਇਆ ਅਨੰਕ ਉੰਦਸਹ / ਗ/ਨ ਭਗਾ/ਤਿ ਭਾਵ ਗੀਣੰ ਨਾਨਕ 

ਪ੍ਭਾ ਇਸ਼ਰਤ ਤੇ ਪਰੰਤਤਾਹ / (ਗੁ .ਗੰ .੭੦੬)। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ “ਸੁਖਮਨੀ” ਬਾਣੀ ਵਿਚ 

ਨਿਰਣਾਇਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਉਦਮਾਂ ਵਿਚ 

ਸ੍ਰੇ਼ਠ ਉਦਮ ਹਰਿ-ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਹੈ - ਸਗਲ ਉੱਦਮ ਮਹਿ 

ਉਦਮ ਭਾਲਾ /ਹਨ ਕਾ ਨ ਜਪ੍ਹ ਜੀਆ ਸਦਾ /(ਗੁ.ਰੀ.੨੬੬)। 

ਉਦਮੀ ਬਣਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ 
ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਗਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਸਾਹੁ ਸੰਗਿ 

ਭਾਇਆ ਮਾਨੈ ਉਦਮ ਨਾਮ ਰਤਨ ਜਸ਼ ਗਾਈ /(ਗੁ ਰੰ .੬੧੯) 

ਉਦਾਸੀ ਸ਼ਾਖਾ (ਟੀਕਾਕਾਰੀ) : ਵੇਖੋ “ਉਦਾਸੀ” (ਮਤ/ 
ਸੈਪ੍ਦਾਇ), 'ਆਨੰਦਘ, ਸੁਆਮੀ”। 

ਉਦਾਸੀ (ਸੈਨਿਆਸੀ ਸਾਧੂ) : ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸੈਨਿਆਸੀ 
ਸਾਧੂ ਵਰਗ ਦੇ “ਉਦਾਸੀ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪ-ਵਰਗ) ਵਲ ਸੰਕੇਤ 
ਮਿਲਦਾ ਹੈ - ਸੋ ਰਹੀ ਸੋ ਦਾਸ ਉਦਾਸ ਜਿਨੇ ਗਰਨਾਖ 



ਉਦਾਸੀ (ਮਤ/ਸੰਪ੍ਦਾਇ) 

ਆਪ ਪਛਾ/ਨੇਆ । (ਗੁਰੀ .੧੩੩੨)। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ 

ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ - ਅੰਨੀ ਆਨਿਧਾਲੰ/ਗੱਨਿਆਸਾੀ 

ਬੁਹਮਚਾਗਾ / ਉਦਾਸੀ ਉਦਾਸ ਰਾਤਾ /(ਗੁ ਗੰ .੭੧)। ਪਰ ਇਸ 

ਉਦਾਸੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ-ਲੇਵਾ 

ਉਦਾਸੀ-ਮਤ (ਉਦਾਸੀ ਸੈਪੁਦਾਇ) ਦਾ ਕੋਈ ਸੈਬੈਧ ਨਹੀਂ 

ਹੈ। 

ਉਦਾਸੀ (ਉਦਾਸਿਨ੍) ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਰਕਤ , ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸੈਸਾਰਿਕ ਬੇਧਨਾਂ 

ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ । ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਆਸ਼ਮ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ 

ਚਾਰ ਵਿਕਾਸ-ਕ੍ ਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤੀਜਾ ਬਾਨਪ੍ਰਸਥ ਸੀ।'ਮਨੁ-ਸਮ੍ਰਿਤੀ" 

(6/1-2) ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੈਸਾਰਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋੱ 

ਉਦਾਸੀਨ ਹੋ ਕੇ ਤਪ, ਵੇਦ-ਅਧਿਐਨ, ਯੱਗ, ਦਾਨ ਆਦਿ 
ਕਰਕੇ ਬਨ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਨਪ੍ਸਥ 

ਦੀ ਅਵਧੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸੈਨਿਆਸ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਚ 

ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। “ਮਨੁ-ਸਮਿ੍ਤੀ” (6/33) ਅਨੁਸਾਰ 

ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੈਸਾਰਿਕ ਸੈਬੈਧਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅ-ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ 

ਥਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰ 

ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ, ਸੈਨਿਆਸ-ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 

ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਸੈਨਿਆਸੀ ਬਣ 

ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸੰਨਿਆਸੀ ਦਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੈਰਾਗੀ, ਕਾਪੜੀ, 

ਨਾਗੇ, ਉਦਾਸੀ, ਮੋਨੀ ਆਦਿ ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਰਗ- 

ਉਪਵਰਗ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ 

ਸੈਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 

ਬੈਬਈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਜ਼ਟੀਅਰ (ਸੈੱਚੀ 9, ਭਾਗ 

ਪਹਿਲਾ) ਵਿਚ ਇਕ “ਉਦਾਸੀ” ਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁਸਿੱਧ ਸੈਪੁਦਾਇ 

ਦਾ ਉਲੇਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਤ ਦੇ ਬਰਦੋਲੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 
ਉਦਾਕਾਂਬਲੀਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਚਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਚਲਨ ਸੀ। 

ਉਸ ਦਾ ਆਰੈਭ ਕਿਸੇ ਗੋਪਾਲਦਾਸ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 

ਸਤਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਈ. ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਵੀ 
ਨਾਨਕ-ਪੰਥੀ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੈਬੈਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਉਦਾਸੀ ( ਮਤ/ਸੈਪ੍ਦਾਇ) : ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 
ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਾਰੀ ਵਿਚ ਇਸ ਸੈਪ੍ਦਾਇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਣ ਹੈ। 

ਇਸ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਦਾ ਆਰੰਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀਆਂ 

ਧਰਮ-ਪ੍ਚਾਰ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਯਾਤਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ 

ਉਦਾਸੀ (ਮਤ/ਸੰਪ੍ਦਾਇ) 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤ੍ਾਵਾਂ (ਉਦਾਸੀਆਂ) ਵੇਲੇ ਜੋ ਭੇਖ ਜਾਂ 
ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਧਾਰਣ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਈ 
ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ “ਉਦਾਸੀ ਭੇਖ” ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ - ਝਾੜ ਭੇਖ 

ਬਣਾਇਆ ਉਦਾਸੀ ਕਾਂ ਨੀੰਤਿ ਚਲਾਈ (1/24)। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਵ ਨੇ ਸੈਸਾਰਿਕ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸੈਬੰਧਾਂ ਤੋਂ 
ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਕੇ ਲੋਕ-ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾੜ੍ਾ 

ਕੀਤੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਨਮਸਾਖੀ-ਸਾਹਿਤ ਤੋ' ਸਹਿਜ 

ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੋਂ' ਬਾਦ ਗੁਰੁ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ 

ਆ ਕੇ ਉਦਾਸੀ ਭੇਖ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗਿ੍ਹਸਥੀਆਂ 
ਵਾਲੇ ਬਸਤ ਧਾਰਣ ਕਰ ਲਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਅਨੁਸਾਰ -- 

ਝਾਲਾ ਆਇਆ ਕਰਤਾਰਪਰ ਭੰੱਖ ਓੰਦਾਸਾੀੰਂ ਸ਼ਗਲ ਉਤਾਰਾ / 

ਪਹਿਰ ਸ਼ੰਸਾਗੀ ਕਪੜੇ ਮੰਜੀ ਝੀਠੇ ਕੀਆ ਆਵਤਾਨਾ/(1/38) 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਗਿਆ ਉਦਾਸੀ 
ਭੇਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਸਿਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਧਾਰਣ ਕਰ 

ਲਿਆ ਅਤੇ ਗਿਹਸਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ 

ਧਰਮ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਜੁੱਟ ਗਏ। ਇਥੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੰਥ ਅਤੇ 

ਉਦਾਸੀ-ਮਤ ਵਿਚ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅੰਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 

ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਿਵਿੱਤੀਮੂਲਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਿੱਤੀਮੂਲਕ 
ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ' ਭਿੰਨ ਬਾਬਾ ਸਿਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਗੁਰੁ 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ-ਬਾਣੀ ਤਥਾ ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 

ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ 

ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਪਰਵਰਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਬਾਬਾ ਸਿਰੀ 

ਚੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਥੋ ਤਕ ਕਿ ਬਾਬਾ 

ਜੀ ਦੇ ਅੰਤ-ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਧਰਮ 
-ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਖਣ ਲਈ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 

ਆਪਣੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ 

ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਰੂਪ ਦੇਣ 
ਲਈ ਚਾਰ ਧੂਣਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਚਾਲਨ 

ਲਈ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਸਿਦਕੀ ਸੇਵਕਾਂ-ਅਲਮਸਤ, ਬਾਲੂ ਹਸਨਾ, 

ਫੂਲ ਅਤੇ ਗੋਇੰਦਾ- ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ 

ਗੌੜ ਬਾਹਮਣ ਸਨ)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਮਵਾਰ ਨਾਨਕਮੱਤਾ, 

ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ। ਪਰਵਰਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ' ਛੇ 
ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਥਰੇਸ਼ਾਹੀਏ, ਸੈਗਤ ਸਾਹਿਬੀਏ, 
ਜੀਤਮੱਲੀਏ , ਬਖਤਮੱਲੀਏ , ਭਗਤ-ਭਵਾਨੀਏ ਅਤੇ 



ਉਦਾਸੀ (ਮਤ/ਸੋਪ੍ਦਾਇ) 

ਮੀਹਾ-ਸ਼ਾਹੀਏ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਂਵਾਂ 

ਵਾਲੋਂ ਸਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ 

ਪ੍ਚਾਰ-ਖੇਤਰ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਧੂਣਿਆਂ ਅਤੇ ਛੇ 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਕਤਰ ਬਾਹਮਣ ਸਨ। ਫਲਸਰੂਪ ਪੁਜਾਰੀ 

ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚ-ਦੇਵ ਉਪਾਸਨਾ 
(ਬ੍ਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਣੂ , ਸ਼ਿਵ, ਦੁਰਗਾ ਅਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ) ਨੇ 

ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ 

ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਂ ਗਈ । 

ਬਨਖੰਡੀ ਨੇ ਖਿੰਡੀ-ਪੁੰਡੀ ਇਸ ਸੈਪ੍ਦਾਇ ਨੂੰ ਸੈਗਠਿਤ ਕਰਕੇ 

ਵੱਡੇ ਅਖਾੜੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ 

ਸਾਧੂ-ਬੇਲਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਚੂੰਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇ ਮਹੰਤ 

-ਉਪਾਸਨਾ ਅਤੇ ਪੰਚ-ਦੇਵ ਉਪਾਸਨਾ ਨੇ ਉਦਾਸੀ ਸੈਪ੍ਦਾਇ 

ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਦ੍੍੍ਰਿ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸੈਨ 1900 ਈ. 

ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਸਰੂਪ ਉਹ ਨਾ 

ਰਿਹਾ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਆਰੈਭ ਵੇਲੇ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਸਿੱਖ 

-ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। 

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੈਨ 1926 

ਤੋ' ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਸੈਪ੍ਦਾਇ ਸਿੱਖ-ਧਰਮ ਡੋ' ਵੱਖ 
ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਦਾਸੀ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿਚ 

ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 
ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਂਸ਼ ਡੇਰੇ ਸਨਾਤਨੀ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰ 

ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

ਆਧੁਨਿਕ ਯੁਗ ਦੇ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ 

ਨੇ “ਉਦਾਸੀ” ਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦਭਵ 

ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੈਬੈਧ ਬ੍ਹਮਾ 

ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨਤ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ 

ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧਾਂ ਨੇ ਇਕ ਨਵੇਂ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਧੂ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਵਾਸਤਵ 

ਵਿਚ ਲੁਪਤ ਹੋਏ ਨਾਥ-ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਨ-ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਜਟਾ-ਧਾਰੀ, ਕਈ ਮੋਨੇ, ਕਈ ਭਸਮਧਾਰੀ 

ਨਾਗੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਤਰ ਗੇਰੂਏ ਬਸਤ੍ਰ ਧਾਰਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਉਧੋ (ਉੱਧਵ) 

ਇਸ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਵ ਦੇ ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ-ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 

ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਪ੍ਦਾਇ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੰਬਧੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ-ਧਾਮ ਬਣੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 

ਜਿਸ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਬਣੇ, ਦੇਸ਼ ਤੋ' ਬਾਹਰ ਵੀ ਬਣੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 
ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਚ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ 

ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਰਾਹੀਂ 

ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 

ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮੌਖਿਕ ਅਤੇ ਲਿਖਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। 

ਸਾਹਿਤਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੁੱਢਲੇ ਸਾਧਾਂ ਦਾ ਇਤਨਾ ਯੋਗਦਾਨ 

ਨਹੀਂ ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਪ੍ਚਾਰਕ ਅਧਿਕ ਸਨ। ਬਾਦ ਵਿਚ ਹੋਏ 
ਸਾਧਾਂ ਵਿਚ ਹਰੀਆ ਜੀ, ਆਨੈਦਘਨ , ਅਮੀਰਦਾਸ, ਸੁਖਬਾਸੀ 

ਰਾਮ, ਸੋਤ ਰੇਣ, ਰਾਮਦਾਸ ਆਦਿ ਨੇ ਅਨੌਕ ਸਾਹਿਤਿਕ 

ਰਚਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ 

ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਹਿਤਿਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ 

ਬਿਰਤੀ ਸਨਾਤਨ-ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਹੈ। 

ਉਧੌ (ਉੱਧਵ) : ਏਧੱ ਅਕੂਰ /#ਦਰ ਗਾਣ ਗਾਵੈ ਸਰਝਾਤਮੁ' 
ਜਿਨੇ ਜਾੰਣਓ। (ਗੁ ਗੰ.੧੩੮੯-੯੦)। ਇਸ ਤੁਕ ਵਿਚ ਕਲ੍ਹ 
ਭੱਟ ਨੇ ਅਨੇਕ ਪੌਰਾਣਿਕ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋ ਉੱਧਵ ਨੂੰ ਵੀ 
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਯਸ਼ ਗਾਉੱਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਹੈ। 

ਸਤ੍ਯਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਧਵ ਦਾ ਜਨਮ ਯਾਦਵ ਵੰਸ਼ 

ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 

ਦੇਵਭਾਗ ਨਾਂ ਦੇ ਯਾਦਵ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੀ 

ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਾ ਮਿੱਤਰ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੈਗਤ 
ਮਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਨੀਤੀ-ਸ਼ਾਸਤ੍ੁ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ 

ਤੋਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ ਯਾਧਵਾਂ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ 

ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਗੋਕੁਲ ਤੋਂ ਮਥੁਰਾ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ 

ਪਿਛੋਂ ਨੰਦ, ਯਸ਼ੋਦਾ ਅਤੇ ਬੁਜਵਾਸੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋ 

ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੇ ਉੱਧਵ ਨੂੰ 
ਭੇਜਿਆ ਜੋ ਸ਼ਕਲ-ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ 

ਸਮਾਨਤਾ ਰਖਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿਚ 

ਲੀਨ ਗੋਪੀਆਂ ਉਤੇ ਉੱਧਵ ਦੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚ 

ਯਕੀਨ ਰਖਣ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨ ਪਾਇਆ, ਸਗੋਂ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕਾਂ ਅਤੇ ਉਲਾਂਭਿਆਂ ਨਾਲ ਉੱਧਵ ਨੂੰ 



ਉਨਮਨਿ/ਉਨਮਨੀ 

ਲਾਜਵਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਸੈਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਕਈ 
ਕਵੀਆਂ ਨੇ “'ਭੁਮਰ-ਗੀਤ” ਲਿਖੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਤਿਥੀ ਅਤੇ 

ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਧਵ ਪ੍ਰਤਿ ਉਲਾਂਭੇ ਦੇਣਾ ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 

ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੋਪੀਆਂ ਨੇ ਉਥੇ ਉਡਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਭੌਰੇ ਨੂੰ 
ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 
ਅਰਜੋਈ ਕੀਤੀ। ਉੱਧਵ ਨੇ ਮਥੁਰਾ ਪਰਤ ਕੇ ਗੋਪੀਆਂ ਦੀ 

ਤੀਬਰ ਪ੍ਰੰਮ-ਭਗਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਅਗੇ ਕੀਤਾ। 

ਜਦੋਂ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦੁਆਰਿਕਾ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਧਵ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਕ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੇ ਯਾਦਵ ਕੁਲ 

ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਦ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਆਏ ਅੰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਧਵ 

ਨੂੰ ਦਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੀ ਕ੍ਿਸ਼ਣ ਨੇ 

ਸਰਸਵਤੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਧਵ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ 

ਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਦਸੀ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ 

ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਰਿਕਾਸ਼੍ਮ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਧਰ 

ਜਾਂਦਿਆਂ ਉੱਧਵ ਦੀ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਵਿਦੁਰ ਨਾਲ ਵੀ ਭੇਂਟ ਹੋਈ। 

ਬਦਰਿਕਾਸ਼੍ਮ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਖੂਬ ਤਪਸਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 

ਬਿਰਧਾਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗੇ। ਪੌਰਾਣਿਕ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ 

ਉੱਧਵ ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਵਿਚ ਅੱਠ ਵਸੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀ। 

ਉਨਮਨਿ/ਉਨਮਨੀ : ਹਠਯੋਗ ਦੀ ਇਕ ਮੁਦਰਾ ਜਿਸ 
ਰਾਹੀਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੈਸਾਰ ਤੋਂ ਵਿਰਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ ਦਾ 

ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਦਰਾ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 

ਨੂੰ ਨੌਂਕ ਦੀ ਨੌਕ ਉਤੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਭੌਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰ ਵਲ ਖਿੱਚਣਾ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਗੋਰਖਬਾਣੀ, ਕਬੀਰ-ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ 

ਇਸ ਦਾ ਉਲੇਖ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੂੰਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੈਸਾਰਿਕ 
ਪ੍ਪੰਚ ਨਾਲੋ' ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ 

ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਹਮ-ਗਿਆਨੀ 

ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਸਵੈਯੇ 

ਮ.੪ ਕੇ” ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਸਦਿਸ਼ਤਾ ਜਨਕ ਰਾਜੇ 

ਨਾਲ ਦਸਦਿਆਂ ਅੰਕਿਤ ਹੈ - ਜਨਕੁ ਸਇ /ਜਨ੍ਹ ਸਾੱਟਆ 

ਉਨਮ/ਨੋ ਰਲ ਧੰਨਆ/ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਸ਼ਮਾਚਗੇ ਅਭਰਾ ਸ੍ਰ 

ਭਾ/ਰਆ /(ਗੁ .ਰੀੰ .੧੩੯੮)। 

ਉਪ-ਅਵਤਾਰ : “ਉਪ” ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਗੌਣ। ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਕਲਾ ਤੋਂ 
ਘੱਟ ਵਾਲੇ “ਅਵਤਾਰ” (ਵੇਖੋ) ਨੂੰ ਗੌਣ-ਅਵਤਾਰ ਜਾਂ ਉਪ- 
ਅਵਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੁ ਰੱਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਅਵਤਾਰਾਂ 

ਉਪਨਿਸ਼ਦ 

ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਪ-ਅਵਤਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਤੇ 

ਕੋਈ ਉਲੇਖ ਨਹੀ' ਹੋਇਆ। ਉੱਜ ਇਹ ਵੀ ਅਵਤਾਰਵਾਦ 

ਦੀ ਪਰੈਪਰਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਇਸ 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਅਵਤਾਰ ਪਰੈਪਰਾ ਦਾ ਉਲੇਖ “ਦਸਮ-ਗਰੰਥ` ਵਿਚ 

ਹੋਇਆ ਹੈ। “ਚੌਬੀਸਾਵਤਾਰ' ਪ੍ਰਸੈਗ ਤੋਂ ਬਾਦ ਬ੍ਹਮਾ ਦੇ 

ਅਵਤਾਰ-ਪ੍ਰਸੈਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਰਚੈਤਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ - 
ਰਨ ਚਉਂਬੀਸ਼ੇ ਅਵਤਾਰ / ਬਹ ਕੰ ਕਹ /ਲਿਸ਼ਲਾਰ/ ਅਝ ਗਨ 

ਉਪਾ ਆਵਤਾਰ / /ਜਿਮ ਧਰੇ ਰੂਪ ਮਰਾਰ/ 

ਬ੍ਹਮਾ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਪਿਛੇ ਉਸ ਦੇ 

ਹੈਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। “ਕਾਲ-ਪੁਰਖ” ਦੀ 

ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਜੋ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ 

ਕਾਰਣ ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਲ-ਪੁਰਖ ਨੇ ਹੰਕਾਰ 

ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਬ੍ਹਮਾ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ 
ਲੱਖਾਂ ਵਰ੍ਹੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕਾਲ-ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ। 

ਕਾਲ-ਪੁਰਖ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮ-ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਸੱਤ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ 

-ਗੱਠੇ ਸਪਤ ਭੂਮ ਵਤਾਰ/ ਤਬ ਹੋਇ ਤੌਹ ਓਧਾਰ/ ਸੋਈ 

ਮਾਨ ਲੁਹਆਾ ਲਨ / ਧੰਨ ਜਨਮ ਜਗਤ ਨਵੀਨ /੩੫। ਇਸ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਹਮਾ ਨੇ ਸੱਤ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਣ ਕੀਤੇ - ਬਾਲਮੀਕ, 

ਕਸਪ, ਸੁਕ , ਬਾਚੇਸ (ਬ੍ਿਹਸਪਤਿ), ਬਿਆਸ, ਸਾਸਤ੍ਰੋਧਾਰਕ 

ਅਤੇ ਕਾਲੀਦਾਸ। ਰ੍ 

ਬ੍ਹਮਾ ਦੇ ਉਪ-ਅਵਤਾਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੇੱ' ਬਾਦ 

“ਦਸਮ-ਗੁੰਥ” ਵਿਚ ਰੁਦ ਦੇ ਉਪਾਵਤਾਰ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਰਦੁ ਦੇ 

ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਵੀ ਬ੍ਹਮਾ ਦੇ ਕਾਰਣ 

ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕ ਯੋਗ-ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ 
ਰੁਦ੍ਹ ਹੈਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਲਸਰੂਪ ਕਾਲ-ਪੁਰਖ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ 

ਗਿਆ। ਪਰਮ-ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਦ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ 

ਧਾਰਣ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕਿਤਨੇ ਉਪ-ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਣ 

ਕੀਤੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੈਖਿਆ ਦਾ ਉਲੇਖ ਪਾਠ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ 

ਨਹੀਂ। ਉੱਜ ਕੇਵਲ ਦੋ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਵਰਦਨ ਹੈ - ਦਤਾੜ੍ਰੇਯ 
ਅਤੇ ਪਾਰਸਨਾਥ। ਪਾਰਸਨਾਥ ਦੇ ਅੰਤ ਉਤੇ ਕੋਈ ਕੋਈ 

ਸਮਾਪਨ-ਸੂਚਕ ਉਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਰੁਦ 
ਦੀ ਉਪ-ਅਵਤਾਰ ਸੈਖਿਆ ਨਿਸਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਉਪਨਿਸ਼ਦ : ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਦਾ ਸੈਬੈਧ ਖਟ-ਸ਼ਾਸਤ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਛੇ 
ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਦਾਂਤ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੈ। 
“ਉਪਨਿਸ਼ਦ” ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ 'ਨੌੜੇ ਬੈਠਣਾ”। ਨੇੜੇ 



ਉਪਨਿਸ਼ਦ 

_ਬੈਠਣ ਤੋ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ਰਧਾ 
ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ (ਅਧਿਆਪਕਾਂ) ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੱਤ੍ਰ 

-ਜਿਗਿਆਸਾ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ ਗਿਆਨ ਪਾਪਤ ਕਰਦੇ 

ਸਨ। ਇਹੀ ਤੱਤ੍ਰਗਿਆਨ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। 

ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਵਿਚ ਬ੍ਹਮ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਜੀਵ ਜਗਤ ਅਤੇ 
ਮੋਕਸ਼ ਸੈਬੈਧੀ ਵਿਵੇਚਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, 

ਸਗੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸਾਹਿਤ ਕੈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ 

ਪਰੋਪਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਲਿਖੀਆਂ ਅਨੇਕ 

ਪੁਸਤਕਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 

ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਸੌ ਤੋਂ ਵਧ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 

ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਉਹੀ ਹਨ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਸ਼ੈਕਰਾਚਾਰਯ ਨੇ ਭਾਸ਼੍ਯ ਲਿਖੋ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ 

ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ 

ਤੈਤਿਰੀਯ, ਐਤਰੇਯ, ਛਾਂਦੋਗ੍ਯ , ਬ੍ਹਦਾਰਣ੍ਯਕ, ਸ਼੍ੇਤਾਸ਼ੂਤਰ। 

ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ 'ਕੌਸ਼ੀਤਕਿ' ਅਤੇ 'ਮਹਾਨਾਰਾਯਣ” ਨਾਂ ਦੀਆਂ 

ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ “ਵੇਦਾਂਤ” ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ 

ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ 

ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਭਾਗ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵੇਦਾਂ ਦੀ 

ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅੰਤ ਜਾਂ ਸਿਖਰ ਤਕ 

ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੇਦਾਂਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਉਪਦੇਸ਼- 

ਸਾਧਨ (ਪ੍ਸਥਾਨ-ਤ੍ਈ) ਹਨ - ਉਪਨਿਸ਼ਦ, ਬ੍ਹਮਸੂਤ੍੍ ਅਤੇ 

ਗੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 
ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ-ਕਾਂਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 

ਯੱਗਾਂ, ਕਰਮ-ਕਾਂਡਾਂ ਅਤੇ ਸੈਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਰਾ ਜਾਂ 

ਬ੍ਹਮ-ਵਿਦਿਆ (ਬ੍ਹਮ, ਜੀਵ, ਜਗਤ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ) 

ਦਾ ਵਿਵੇਚਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ 

ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੇਦਾਂ, ਆਰਣ੍ਯਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਮਣਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ 

ਕਈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੀ ਹਨ। ਮੱਧ -ਯੁਗ ਦੇ 

ਵਿਦਵਾਨਾਂ/ਆਚਾਰਯਾਂ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਵਿਿੱਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 

ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ 

ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼ੈਕਰ ਤੋਂ ਬਾਦ ਰਾਮਾਨਜ, ਮਧੂ , ਨਿੰਬਾਰਕ, ਵਲਭ 

ਆਦਿ ਆਚਾਰਯਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਮੂਲ 

ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। 

ਉਪਨਿਸ਼ਦ 

ਸਗੁਣ ਭਗਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਰਗੁਣ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ 

ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਪਰਾ-ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ 
ਹੈ। ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਕਥਨ 

ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਟਲ ਦੂਰ ਤਕ ਸਮਾਨਤਾ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ 

ਵਿਚ ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀਵਨ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ 

ਸਾਹਿਤ ਉਪਨਿਸ਼ਦਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਕੇ 
ਚਲਿਆ ਹੈ। ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ 

ਟੂਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਿਚਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ 

ਤੈਤਿੱਰੀਯ ਉਪਨਿਸ਼ਦ (2-8-1 ਅਰਥਾਤ - ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭੈ 

ਨਾਲ ਪਵਨ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਉਦੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 
ਉਸੇ ਦੇ ਭੈ ਨਾਲ ਅਗਨੀ, ਇੰਦੂ ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਮਿ੍ਤੂ ਦੌੜਦਾ 
ਹੈ...। ਅਤੇ ਅਧਿ. 2-3-3 ਅਰਥਾਤ - ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭੈ 

ਨਾਲ ਅਗਨੀ ਤਪਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਭੈ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਤਪਦਾ ਹੈ, 
ਉਸੇ ਦੇ ਭੈ ਨਾਲ ਇੰਦ , ਵਾਯੂ ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਮਿ੍੍ਤੂ ਦੌੜਦਾ 

ਹੈ....! ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਟੂਕ ਦੀ ਮੁੰਡਕ-ਉਪਨਿਸ਼ਦ (2-1-4 

ਅਰਥਾਤ - ਅਗਨੀ ਹੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਸਤਕ ਹੈ, ਚੰਦੂਮਾ ਅਤੇ 

ਸੂਰਜ ਨੋਤਰ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਕੈਨ ਹਨ, ਵੇਦ ਆਦਿ 

ਬੋਲ ਹਨ, ਵਾਯੂ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ, ਚਰ-ਅਚਰ ਜਗਤ ਹਿਰਦਾ ਹੈ, 

ਪ੍ਿਥਵੀ ਪੈਰ ਹਨ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਵਿਚ ਵਿਆਪਤ ਹੈ।) 

ਵਿਚ ਸਰਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ - 

(1) _ਡੰ/ਵਾ/ਓ ਪਵਣੁ ਵਹੰ ਸ਼ਦ ਵਾਂ / 

ਡੀ /ਵ/ਚ ਚਲ/ਹ ਲੱਥ ਦਰੀਆਏਂ / 

ਡੰ /ਵਾਓਜ ਅਗ/ਨੇ ਕਢ ਵੰਗਾ/ਨ / 

ਭੈ /ਵ/ਚ ਧਰਤੀ ਦਲ ਭਾ/ਨ / 

ਡੰ /ਵਾ/ਚ /ਇੰਦ /ਫਠੈ ਸਿਰ ਭਾ/ਨਿ / 

ਭੈ ਵਿਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਨੁ / 

(ਗੁਰ ੪੬੪) 

(2) ਸਰਬ ਭੂਤ ਆ/ਮ ਵਰਤਾਰਾ / 

ਸਰਲ ਨੰਨ ਆਪ ਪੋਖਨਹਾਰਾ/ 

ਸਗਲ ਸਮਗ੍ਾੰ ਜਾ ਕਾ ਤਨਾ/ 

ਆਪਨ ਲਸ਼ ਆਪ 2 ਸ਼ਨਾ/ 

ਆਵਨ ਜਾਨ ਇਕ ਖੋਲ ਝਨ7ਇਆ/ 

ਆਹਗਿਆਕਾਗੀ ਕਨਨੀਂ ਆਇਆ / 

(ਗੁਰ. ੨੯੪) 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਟੂਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ 



ਉਪ-ਪੁਰਾਣ 

ਸਮਾਨਤਾ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਗੁਣ ਸੈਤਾਂ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ 

ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ 

ਬਹੁਤ ਨੋੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੀ 

ਨਿਰਗੁਣ ਧਰਮ-ਚੇਤਨਾ ਲਈ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਸਾਹਿਤ ਇਕ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਉਪ-ਪੁਰਾਣ : ਵੇਖੋ 'ਪੁਰਾਣ” 

ਉਪ-ਵੇਦ : ਵੇਖੋ 'ਵੇਦ"- 

ਉਪਾਉ/ਉਪਾਇ: ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ 
ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਬਸ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 

ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 

ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਗਤ ਹੀ “ਉਪਾਉ” ਕਹੀ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ 

ਜਾਂ ਸਰੀਰਿਕ ਰੋਗ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭਰਮ 
ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਵਿੱਤੀ ਲਈ ਉਹ 

ਸਿਆਣਿਆਂ, ਜੋਗੀਆਂ, ਸਾਧਾਂ, ਸੈਤਾਂ ਪਾਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਤੋਂ ਪੁਛੀ ਜੁਗਤ ਵੀ “ਉਪਾਉ” ਹੀ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ 

ਤਰ੍ਹਾਂ “ਉਪਾਉ” ਸ਼ਬਦ ਭਰਮਾਂ , ਵਹਿਮਾਂ ਜਾਂ ਦੁਖਾਂ ਤੋਂ ਨਿਵਿੱਤ 
ਹੋਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨ ਲਈ ਰੂੜ੍ਹ ਹੋ ਕੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਕ 

ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਧਰਮ-ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਿਆਂ 

ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਉ ਪੁੱਛੇ ਅਤੇ ਸੋਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ 

ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਤੋਖਲਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ 

ਹੈ - ਅਬ ਸੰ ਕਉਨ ਓਪਾਉ ਕਰਉ / /ਜਿਹ /ਲਿਧਿ ਅਨ ਕੰ 

ਸੰਸਾ ਚੁਕ ਭਾਉ /ਨੋ/ਧਿ ਪਾਨ ਪਰਉਂ /(ਗੁ ਗੰ .੬੮੫)। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਉਨਤੀ ਲਈ 
ਸਾਰੇ ਉਪਾਉ ਛਡ ਕੇ ਨਾਮ ਰੂਪ ਦਾਰੂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸੁਝਾ ਦਿੱਤਾ 

ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਭ ਦੁਖ-ਕਲੋਸ਼ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ - %ਵਾ/ਨੇ 

ਉਪਾਵ ਸਭਾ /ਤਿਆ/ਗਿਆ ਦਾਨੂ ਨਾਮ ਲਇਆ / ਤਾਪ ਪਾਪ 

ਭਾ /ਮਟੇ ਠੋਗ ਸੀਤਲ ਮਨੂ ਭਾਇਆ /(ਗੁ.ਰੀ . ੮੧੭)। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਜਾਂ ਉਪਾਉ ਨੂੰ ਛਡ 

ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਝਾਵ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ 

ਉਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ , ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ 

ਉਮਤ 

ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ - /ਕੋਆ ਤੂ 

ਸ਼ੌਚਹ /ਕੇਆ ਤੂ /ਚਤਾਵ/ਹ /ਕੇਆ ਤੂੰ ਕਗੰਹ ਓਪਾਏ / ਤਾ 

ਕਾਉ ਕਹਹੁ ਪਰਵਾਹ ਕਾਨੂ` ਕਾ ਜਿਹ ਗੰਪਾਲ ਸਹਾਏ / 
(ਗੁ.ਰੀੰ.੧੨੬੬)। 

ਉਪਾਸ : ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਗੂਜਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ 
ਹੈ- ਮਨ ਚਰਨਾਗਝੈਦ ਓੰਪਾਸ਼ / ਕਲਿ ਕਲੰਸ਼ ਸਟੰਤ ਸਿਮਗੱਤ 

ਕਾ/ਟ ਜਮਦੂਤ ਫਾਸ਼/ (ਗੁ .ਗ੍ਰੰ.੫੦੨)। ਇਥੇ “ਉਪਾਸ” 

(ਉਪਾਸਨਾ) ਤੋ ਭਾਵ ਹੈ ਸੇਵਾ, ਪੁਜਨ-ਕ੍ਰਿਆ, ਭਗਤੀ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਹ ਭਗਤੀ ਭਾਵ-ਬੋਧਕ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਸਰੋਤ 
ਵੈਦਿਕ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਦਿਕ ਸਾਹਿਤ 

ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਹੁੰਆਂ 

ਵੇਦਾਂ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੈ 

- ਕਰਮ-ਕਾਂਡ, ਗਿਆਨ-ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਉਪਾਸਨਾ-ਕਾਂਡ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ' ਉਪਾਸਨਾ-ਕਾਂਡ ਦਾ ਸੈਬੈਧ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ 

ਆਰਾਧਨਾ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁਂਖ ਆਪਣੀਆਂ ਇਛਿਤ 

ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ “ਉਪਾਸ” 
ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਕੋਲ ਬੇਠਣਾ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਵਤਾ 

ਜਾਂ ਇਸ਼ਟ-ਦੇਵ ਪਾਸ। ਇਹ ਪਾਸ ਬੈਠਣਾ ਨਿਰਪੁਯੋਜਨ ਨਹੀਂ 

ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਸੈਨ ਕਰਨਾ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ “ਉਪਾਸਨਾ” ਪੂਜਨ ਜਾਂ ਭਗਤੀ ਲਈ 

ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਭਗਤੀ 

ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਉਮਤ : 'ਰਾਇ ਬਲਵੰਡ ਤਥਾ ਸਤੈ ਡੂਮ ਦੀ ਵਾਰ” ਵਿਚ 
ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਦੀ-ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਜੁੜੀ ਸਿੱਖ-ਸੈਗਤ ਲਈ 

“ਉੱਮਤ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੁ-ਦਰਸ਼ਨ 
ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਜ਼ੌਗ ਨੂੰ ਉਤਾਰਦੀ ਹੈ - ਦਰ ਸੇਵੇ 

ਓੰਮਾ/ਤਿ ਖੜ ਮਸ਼ਕਾਲੰ ਹੋਇ ਜੰਗਾਲ? /(ਗੁ .ਰ੍ .੬੭)। ਅਰਬੀ 

ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਕੌਮ ਜਾਂ ਜਾਤਿ। ਪਰ 

ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ-ਵਿਸਤਾਰ ਅਨੁਯਾਈ-ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਸੈਪੂਦਾਇ 

ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ 

ਪ੍ਰਤਿ ਪੂਰੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਰਖਣ ਵਾਲੋਂ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ “ਉੱਮਤ” ਦਾ 

ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ, ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ 

ਦਿਨ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੈਮਦ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਾਸਚਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ 

ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। 



ਉਮਰਥਲ 

ਉਮਰਥਲ : ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੋੜਾ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਤੜੀ 

ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ̀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ “ਅਲਸਰ? 

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਗੀ ਦਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਰਾ 

ਢੰਗ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੋੜੇ ਵਿਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਚੀਸਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਰੋਗੀ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ 

ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਵਿਚ ਬੇਹਾਲ ਹੋਏ 

ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ “ਉਮਰਥਲ” ਦੇ ਰੋਗੀ 

ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ - #ਿਨਾ #ੰਦਨਿ ਓਉਮਰਲ਼ਲ ਸੋਈ 

ਜਾਣਨ ਨੁਲੀਆ/(ਗੁ .ਗੁੰ.੩੧੧)। 

ਉਰਸਾ : ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਪੱਥਰ ਦਾ ਇਕ ਗੋਲਾਕਾਰ 
ਟੁਕੜਾ ਜਿਸ ਉਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਲੋਕ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਰਗੜ ਜਾਂ ਘਸਾ 

ਕੇ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ 

ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਚੰਦਨ (ਵੇਖੋ) 
ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਚੂੰਕਿ ਠੰਢੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਚੋਦਨ 

ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਠੰਢਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ 

ਅਤੇ ਚਿੱਤ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਗੁਜਰੀ 

ਰਾਗ ਵਿਚ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੈਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਦਸ 

ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਰਸਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ 
ਕੀਤੀ ਹੈ -- ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕਗੀ ਚਨਣਾਠਆ ਲੇ ਮਨ ਓਰਸਾ 

ਹੋਇ / (ਗੁ ਗੁੰ.੪੮੯)। 

ਉਲਟਬਾਂਸੀ : ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਨੇ 
ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ “ਉਲਟਬਾਂਸੀ” ਰੁਪਾਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋ” 

ਕੀਤੀ ਹੈ। “ਉਲਟਬਾਂਸੀ” ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਕਾਵਿ-ਉਕਤੀ 

ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਧਾਰਣ ਤੋਂ ਉਲਟ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ 

ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਅਲੰਕਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਨ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ 

ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੂਪਾਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਘੋਖਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਨਾਥ-ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤ 

ਵਿਚ ਆਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਨੁਸਾਰ 

ਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ “ਤੀਨ ਲੋਕ ਸੇ ਨਿਆਰੀ” ਸੀ। ਉਹ 

ਸਾਧਾਰਣ ਜਨਤਾ ਤੋਂ' ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਾ ਸੈਸਾਰ ਗ਼ਲਤ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਸੈਸਾਰ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਯੋਗੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ 

ਮਾਰਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਤ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 
ਉਲਟੇ ਢੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਧਾਰਣ ਗੱਲ ਨੂੰ 
ਅਸਾਧਾਰਣ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤਿ 

ਉਲਟਬਾਂਸੀ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧਨਾ 

ਹੀ “ਗੋਰਖ-ਧੰਧਾ” ਸੀ। 

ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਕੁਲ-ਪਰੋਪਰਾ ਤੋਂ ਨਾਥ-ਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ 

ਬਹੁਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਭਾਵ ਤੋ ਬਚ ਨ 

ਸਕੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਗੂੜ੍ਹ 

ਰਹੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਗਟਾਉਣ ਲਈ “ਉਲਟਬਾਂਸੀ” ਰੂਪਾਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕੀਤੀ। ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ - ਪਹਿਲਾ ਪੁਤੁ /ਪਛੰਗੀ ਮਾਈ / ਗੁਰ 

ਲਾਗੇ ਚੌਲ ਕਾਂ ਪਾਇ /5 / ਏਕਾ ਆਚੰਭਉਂ ਸ਼ਨਹ ਤੁਮ ਭਾਈੰ / 

ਦੌਖਤ /ਨਘ ਚਰਾਵਤ ਗਾਈ/੧ / ਰਹਾਉ / ਜਲ ਕਾ ਮਛੁਲ? 

ਤਰਵ/ਨ /ਲੁਆਈੰ / ਦੇਖਤ ਕਤਰਾ ਲੰ ਗਈ /ਝਲਾਏ /੨ / ਤਲੰ 

ਹੋ ਝੈਸ਼ਾ ਉਪਰ ਨੂਲਾ/ ਤਿਸ ਕੰ ਪੈੰਡਿ ਲਗੇ ਫਲ ਫੂਲਾ /2 / 
ਘੰਠੈ ਚੰਨ ਭੰਸ਼ ਚਰਾਵਨ ਲਾਈ/ ਬਾਗ/ਰੇ ਥੰਲ ਨ/ਨੈ ਘਾਹ 

ਆਈ /8 / ਕਹਤ ਕਾਬੀਰ ਜੁ /ਏਸ ਪਦਾ ਸ਼ੁਡੈ / ਰਾਮ ਰਮਤ /ਤਸਾ 

ਸਭੁ /ਕੈਛੁ ਸੂਝੈ /#/(ਗੁ ਗੁੰ.੪੮੧)। 

ਇਸ ਉਲਟਬਾਂਸੀ ਵਿਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ 

ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਜੀਵਾਤਮਾ (ਪੁੱਤਰ) ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ 

ਅਤੇ ਮਾਇਆ (ਮਾਈ) ਬਾਦ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਚਿਤ੍ 

ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲਾ (ਗਰੂ) ਛੋਟੇ ਚੇਲੇ ਦੇ 

ਪੈਰੀਂ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਅਰਥਾਤ-ਜੀਵਾਤਮਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 

ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ)। ਹੇ ਭਾਈ ! ਅਚੰਭੇ ਦੀ ਇਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ 

ਕਿ ਅਪਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਾਤਮਾ (ਸਿੰਘ) ਇੰਦੀਆਂ 

(ਗਊਆਂ) ਨੂੰ ਪ੍ਸੈਨਤਾ-ਪੂਰਵਕ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਅਰਥਾਤ - 
ਜੀਵਾਤਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸੈਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੰਦੀਆਂ ਦੇ 
ਵਸ ਵਿਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।) ਸਤਿ-ਸੰਗਤਿ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜੀਉਣ 
ਵਾਲੀ ਜੀਵਾਤਮਾ (ਮੱਛਲੀ) ਸੈਸਾਰਿਕ ਪਰਪੰਚ ਵਿਚ ਉਲਝ 

ਗਈ ਹੈ (ਤਰਵਰ) ਵਿਚ ਉਲਝ ਗਈ ਹੈ (ਅਰਥਾਤ- 

ਜੀਵਾਤਮਾ ਸੈਸਾਰਿਕਤਾ ਵਿਚ ਉਲਝ ਕੇ ਸਤਿ-ਸੈਗਤਿ ਤੋਂ 

ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ) ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਣਾ 

ਰੂਪੀ ਬਿੱਲੀ ਸੰਤੋਖ ਰੂਪੀ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ (ਅਰਥਾਤ 
- ਜੀਵਾਤਮਾ ਦਾ ਸੈਤੋਖ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ)। ਬਿ੍ਛ ਦੀਆਂ 

ਅਤੇ ਤਣੇ ਨੂੰ ਫੁਲ-ਫਲ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ (ਅਰਥਾਤ-ਜੀਵਾਤਮਾ 

ਦੇ ਮਾਇਕ ਪਰਪੰਚ ਵਿਚ ਫਸਣ ਕਾਰਣ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਉਲਟੀ 
ਹੋਂ ਗਈ ਹੈ)। ਵਾਸਨਾ ਰੂਪੀ ਭੈੱਸ ਮਨ ਰੂਪੀ ਘੋੜੇ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ 

ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ 

ਅਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਧੀਰਜ ਰੂਪ ਬਲਦ ਬਾਹਿਰ ਨਿਕਲ 

ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਰੂਪੀ ਛਟ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ 



ਉਡੇ-ਊਡਿ 

ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ ਵਾਲਾ 

ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਚਲਣ ਦੇ ਸਮਰਥ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਉਡੇ-ਊਡਿ : ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਿਰੈਤਰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨ 
ਦੀ ਕ੍ਿਆ। ਲੋਬੀ ਉੜਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋ' ਭਾਵ ਹੈ ਕੂੰਜ ਦਾ 
ਉਡਣਾ। ਸਿਆਲ ਵਿਚ ਕੂੰਜਾਂ ਸਾਇਬੇਰੀਆ ਦੇ ਅਤਿ ਠੰਡੇ 
ਦੇਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੈਬੀਆਂ ਉੜਾਨਾਂ ਭਰ ਕੇ ਪਹੁੰਚ 

ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ “ਉਡੈ” ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕੂੰਜ 

ਦਾ ਵਾਚਕ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ 

ਗੂਜਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਉਂਡੈ ਉਡ ਆਵੈ ਸੰ ਕੌਸ਼ਾ 
ਤਿਸ਼ ਪਾਛੰ ਥਚਗੇ ਛ/ਨਿਆ/ ਉਨ ਕਾਵਨ ਖਲਾਵੰ ਕਵਨੁ 

ਚੁਗਾਵੈ ਮਨ ਮਾਹਿ ਸਿਮਰਨੁ ਕਰਿਆ /(ਗੁ.ਰੀ . ੪੯੫)। 

ਉੱਦਰ-ਦੂੰਦਰ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਕਰਣਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚੋਂ 
“ਊਂਦਰ' ਸ਼ਬਦ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ “ਉੱਦਰ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤਦਭਵ ਰੂਪ 
ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚੂਹਾ।“ਉੱਦਰ' ਦੇ ਅਨੁਕਰਣ ਤੇ ਬਣਿਆ 
'ਦੂੰਦਰ” ਸ਼ਬਦ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ “ਦੂੰ ਦ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤਦਭਵ ਰੂਪ ਹੈ 
ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਲੇਸ਼, ਝਗੜਾ, ਉਪਦਵ। ਮਕਾਨਾਂ , ਘਰਾਂ 

ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੂਹਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਊਧਮ ਮਚਾਈ ਰਖਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 

ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪ੍ਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ 

ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਚਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਸੈਕਲਪਾਂ-ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਧਰ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਉੱਦਰ ਦੂੰਦਰ ਪਾਸ ਧਠੀਜੀ / 

ਧੁਰ ਕਾ ਸਵਾ ਰਾਮ ਰਵਨਜੈ / (ਗੁ .ਗੁੰ.੯੦੫)। 

ਉਧ-ਕਮਲ : ਇਥੇ 'ਉਧ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਲਟਾ ਅਤੇ “ਕਮਲ” 
ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਮਨ ਦਾ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਮਨ ਨੂੰ ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਤੋਂ 
ਹਟਾ ਕੇ ਸੈਸਾਰਿਕ ਸੁਖ-ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਗਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ 

ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਲਟੇ ਮਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 

'ਮਨਮੁਖ' ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਰਠਿ ਰਾਗ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 

ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ-ਫ਼ਿਕਰ 

ਮਿਟਣ ਉਪਰੈਤ ਉਲਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਖਿੜ ਗਿਆ ਭਾਵ 

ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਕਾਰਣ ਇਦੀਆਂ ਸਥਿਰ 

ਓਅੰ/ਓਅੰਕਾਰ 

ਹੋ ਗਈਆਂ--ਸ਼ਹਜ ਸੰਨ ਆਰ ਸ਼ਥਮਨ ਨਾਗੀ ਉਧ ਕਮਲ 

/ਝਿਗਸ਼ਇਆ /(ਗੁ .ਰੀ੍.੬੧੨)।“ਊਧ” ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਊਧਉਂ, 
ਉਰਧ, ਉਰਧ, ਉਧੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਓਅੰ/ਓਅੰਕਾਰ : ਇਹ ਬ੍ਹਮ ਦਾ ਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ 
ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪਰੈਪਰਾ ਵਿਚ ਵੀ “ਓਅੰ” ਜਾਂ “ਓਅੰਕਾਰ” 

ਬ੍ਹਮ-ਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। “ਪ੍ਣਵ” ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ 

ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਵੈਦਿਕ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਤ ਸਾਹਿਤ ਤਕ ਇਸ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 'ਮਾਂਡੂਕ੍ਯ ਉਪਨਿਸ਼ਦ” 

(1) ਵਿਚ ਓਅੰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਵਸਤੂ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 

ਸਰਵ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੂਤ, ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ 

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਓਅੰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਤੈਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਤਿ-ਸਰੂਪ 
ਬ੍ਹਮ ਵੀ ਓਅੰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ “ਛਾਂਦੋਗ੍ਯ ਉਪਨਿਸ਼ਦ” 

(2/23/3) ਵਿਚ ਓਅੰਕਾਰ ਤੋੱ' ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ 
ਅਤੇ ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।“ਯਾਗ੍ਯਵਲ੍ਕ੍ਯ 

ਸਮ੍ਰਿਤੀ” ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਵੇਂ ਪਲਾਸ਼ ਦਾ ਪੱਤਾ ਇਕ ਤੀਲੇ ਨਾਲ 

ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੈਸਾਰ ਓਅੰਕਾਰ 

ਨਾਲ ਧਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਰੂਪਗਤ 

ਭਾਵਨਾ ਨਿਰਗੁਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। 

ਤਿੰਨ ਵਰਣਾਂ (ਅਕਾਰ, ਉਕਾਰ, ਮਕਾਰ) ਨਾਲ ਬਣੇ 

ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸਗੁਣ ਭਾਵਨਾ ਵੀ 

ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ 'ਅਕਾਰ” 

ਬੋਧਕ ਮੰਨ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੌਦੇਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ 

ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵਾਤਮਕ 

ਪਰੈਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੈਬੈਧਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। 

“ਓਅੰ' ਅਤੇ “ਓਅੰਕਾਰ” ਦੋਵੇ' ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ 

ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਾਚਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ -- 

ਓ%ੰ /ਪ੍ਰਿਆ ਪ੍ਰਹਂਤਿ ਚੀਤਿ (ਗੁ ਗੰ ੧੨੧੩); ਓਅੰਕਾਰ ਏਕੋ 

ਰਵਿ ਰ/ਹਆ (ਗੁ .ਗੰ ੧੩੧੦)। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਚਲਿਤ 

ਸਗੁਣਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਿੱਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲ-ਮੰਤ੍ਰ ਦੇ 
ਆਰੈਭ ਵਿਚ 'ਇਕ” ਅੰਕ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਾਨ 

ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ “ਓਅੰ” ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਏਕਾ 

ਲਿਖ ਕੇ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਤੇ ਅਦੁੱਤੀ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 
ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ “ਥਿਤੀ” (1) ਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ 

ਓਅੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋ ਨਿਰਾਲਾ, ਵਿਲੱਖਣ , ਅਮਰ ਅਤੇ ਅਜੂਨੀ 



ਨ 

ਓਅੰਕਾਰ, ਤੀਰਥ/ਮੰਦਿਰ 

ਦਸਦੇ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਤਿ-ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪ੍ਰਪੰਚ 
ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਟ-ਘਟ ਵਾਸੀ ਵੀ ਹੈ। 

ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਸੈਕਲਿਤ “ਓਅੰਕਾਰ? ਨਾਂ ਦੀ 

ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਰੋਭ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 

ਕਿ ਓਅੰਕਾਰ ਤੋ' ਹੀ ਬ੍ਹਮਾ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ 

ਓਅੰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਓਅੰਕਾਰ ਤੋ ਹੀ ਪਰਬਤ, ਯੁਗ, ਵੇਦ ਆਦਿ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ 

ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀ' ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਓਨਮ ਅੱਖਰ ਹੀ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਤੱਤੁ ਹੈ - ਓ6ਅੰਕਾਨਠ 

ਝਹਮਾ ਉਤਪ/ਤ / ਓਅੰਕਾਰ ਕ7ਆ /ਜਾਨੇ /ਚ/ਤਿ / ਓਅੰਕਾਰ 

ਸੰਲ ਜੁਗ ਭਏ / ਓਅੰਕਾ/ਰ ਬੰਦ /ਨੇਰਮਏ / ਓਅੰਕਨੰਰੇ ਸ਼ਾਦ 

ਉਧਣਠੇ/ ਓਅੱਕਾ/ਠਨ ਗੁਰਮ/ਖ ਤਠੇ/ ਓਨਮ ਅਖਰ ਸੁਣਹੁ 

ਬੀਚਾਰ / ਓਨਮ' ਅਖਰ /ਤ੍ਰ੍ਭਵਣ ਸਾਰ /੧ / 

ਓਅੰਕਾਰ, ਤੀਰਥ,/ਮੰਦਿਰ : ਇਹ ਸ਼ੇਵ-ਮਤ ਦਾ ਇਕ 
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤੀਰਥ ਹੈ। “ਕਪਿਲ ਤੌਤ੍' ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 

ਅਠਾਹਠ ਤੀਰਥਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ (ਵੇਖੋ “ਅਠਸਠ- 

ਤੀਰਥ')। ਇਹ ਮੱਧ-ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਮਾੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਨਰਮਦਾ 

ਨਦੀ ਵਿਚ ਮਾਂਧਾਤਾ ਟਾਪੁ ਉਪਰ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਪੁਰਾਣ-ਪ੍ਰਸੰਗ 

ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਰਜਵੈਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਰਾਜਾ ਮਾਂਧਾਤਾ ਨੇ ਇਥੇ ਸ਼ਿਵ 

(ਸ਼ੈਕਰ) ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਅਤੇ ਤਪਸਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਵ ਦੇ 

12 ਜੋਤਿਰਲਿੰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਓਅੰਕਾਰੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇਸ 

ਤੀਰਥ ਵਿਚ ਹੋਈ ਦਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਅਮਲੋਸ਼ਵਰ ਨਾਂ ਦਾ 

ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ਿਵ-ਲਿੰਗ ਵੀ ਹੈ। 

ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੰਧਿਆਚਲ ਦੀ 

ਆਰਾਧਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਇਥੇ ਓਅੰਕਾਰੇਸ਼ਵਰ ਰੂਪ 

ਵਿਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੀਰਥ ਦਾ ਨਾਂ ਓਅੰਕਾਰੇਸ਼ਵਰ 

ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਪਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਪੂ 

ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਓਅੰ ਨਾਲ ਮੋਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 

ਆਪਣੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤੀਰਥ ਉਤੇ ਗਏ ਸਨ। 

ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ “ਓਅੰਕਾਰ” ਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ 

ਇਥੇ ਹੀ ਉਚਾਰਣ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

ਓਅੰਕਾਰ, ਬਾਣੀ : ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਅਧੀਨ ਸੈਕਲਿਤ ਇਕ 
ਵੱਡਾਕਾਰੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ 

ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ “ਦੱਖਣੀ ਓਅੰਕਾਰ” 

ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ, “ਦੱਖਣੀ” ਸ਼ਬਦ ਰਾਮਕਲੀ 
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ਰਾਗ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਜਾਤਿ ਜਾਂ ਪ੍ਕਾਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ 

ਹੈ, ਨ ਕਿ “ਓਅੰਕਾਰ” ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵਜੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੇ ਰਚਨਾ-ਕਾਲ ਅਤੇ ਰਚਨਾ-ਸਥਾਨ ਦੇ ਸੈਬੈਧ ਵਿਚ 

ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਮਤ-ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ 

ਸਿੰਘ ਨੇ “ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ” ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਲਿਖਿਆ ਹੈ। 

ਪੰਡਿਤ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਰੋਤਮ ਨੇ 'ਗੁਰਮਤਿ ਨਿਰਣਯ 

ਸਾਗਰ” ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੋ ਇਸ 
ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 

ਉਤੇ ਸਥਿਤ “ਓਅੰਕਾਰ, ਮੰਦਿਰ” (ਵੇਖੋ) ਦੇ ਪਾਂਡੇ ਪ੍ਰਤਿ ਕੀਤਾ 

ਸੀ। ਸੈਪੂਦਾਈ ਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸੇ 

ਮਤ ਦੇ ਹਨ। 'ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮਸਾਖੀ” ਦੀ ਸਤਾਰ੍ਵੀਂ ਸਾਖੀ 

ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਚਤੁਰਦਾਸ ਨੂੰ 

ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। “ਪ੍ਾਣਸੈਗਲੀ” ਦੇ 35ਵੇ' 

ਪੰਡਿਤ ਪਤਿ ਉਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਚਨਾ-ਸਥਾਨ 

ਅਤੇ ਰਚਨਾ-ਕਾਲ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਿਰਣੇ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਅੰਕਾਰ ਮੰਦਿਰ (ਤੀਰਥ) ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ 

ਸੈਬੈਧਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਿਛੇ ਸ਼ਾਇਦ “ਦੱਖਣੀ” ਸ਼ਬਦ ਕੁਝ 

ਪ੍ਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ , ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰਾਗ ਦੀ ਜਾਤਿ ਨਾਲ 

ਸੋਬੈਧ ਰਖਦਾ ਹੈ ਨ ਕਿ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਨਾਲ। “ਓਅੰਕਾਰ” ਦਾ 

ਸੋਬੋਧ ਓਅੰਕਾਰ ਤੀਰਥ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 

ਇਹ ਰਚਨਾ ਵਰਣਮਾਲਾ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਆਰੈਭ 

ਵਿਚ 'ਓ” ਅੱਖਰ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਭਾਵ-ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਓਅੰਕਾਰ 

ਦੇ ਪ੍ਰਸੈਗ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। 54 ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਇਸ 

ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਕ ਦੋ ਥਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੱਖਰਾਂ 

ਜਾਂ ਮਾਤ੍ਾਵਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਇਕ 

ਪਦੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋ ਹੀ ਉਸ ਵਿਚਲੇ ਅੱਖਰ ਜਾਂ ਮਾਤਾ 

ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੈਬੰਧਿਤ 

ਵਰਣਮਾਲਾ “ਦੇਵਨਾਗਰੀ” ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੁ 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ “ਪਟੀ” 

ਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਨ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 

ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੀ ਮੂਲ ਬਿਰਤੀ 



“ਰਹਾਉ” ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਪਾਂਡੇ ! ਜੇ 

ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਸਾਰਿਕ ਜੰਜਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ 

ਰਾਮ-ਨਾਮ ਲਿਖ - ਸ਼ਾੱਟ ਪਾਣ /ਕਆ /ਲਿਖਹ ਜੰਜਾਲਾ/ 

/ਲਿਥ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਰਨਾ/ਖ ਨੋਂਪਾਲਾ / (ਗ ਗੰ .੩੦)। 

ਇਸ '“ਰਾਮ-ਨਾਮ” ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ 

ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਓਅੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, 

ਗਿਆਨ, ਜੋਤਿ ਅਤੇ ਚਿੱਤ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ 

ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਰਾ ਸੈਸਾਰ ਕੱਚਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਧਾਰ ਹੈ। 

ਸਤਿ-ਸੈਗਤਿ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਦ੍ਰੈਤ-ਭਾਵ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਗਿਆਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਤਮ-ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ 

ਸੈਭਵ ਹੈ। ਆਤਮ-ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ 

ਵਿਸ਼ੇ-ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ 

ਕਾਰਣ ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਵਿਅਕਤੀ 

ਅਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਮੂਰਖ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਰਥ ਵਿਚ ਮਾਇਆ 

ਦੁਆਰਾ ਠਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸੈਸਾਰ ਯਮ ਦੇ ਮਾਰਗ 

ਉਤੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ 
ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਉੱਤਮ ਕਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੱਚ ਅਤੇ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਨਾਮ-ਸਾਧਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਨਾਮ 

ਰੂਪੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਣ ਤੇ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦੀ ਹਉਮੈ ਨਸ਼ਟ 

ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਧਕਾਰਮਈ 

ਮਨ ਪ੍ਕਾਸ਼ਮਈ ਮਨ ਦੁਆਰਾ ਜੋਤੀਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਅਕਤੀ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
ਦੁਖ-ਸੁਖ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਛਾਂ ਵਾਂਗ ਸਮਝ ਕੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਬੰਧਨਾਂ 
ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੋਇਆ ਹਰਿ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਬ੍ਿਛ ਉਤੇ ਮਨ (ਜੀਵਾਤਮਾ) ਰੁਪੀ ਪੰਛੀ ਨਿਵਾਸ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਛ ਉਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਪੱਤੀ (ਅਰਥਾਤ 

ਪਰਮਾਤਮਾ) ਵੀ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਪੰਛੀ ਗਿਆਨ 

ਇੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿਚ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮ-ਤੱਤ੍ਰ ਨੂੰ ਚੁਗਦਾ ਹੈ 
ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਸਾਰਿਕ ਬੈਧਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਪੰਛੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇ-ਰੂਪੀ ਸੁੰਦਰ ਚੋਗੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ 
ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖੰਭ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੋ 

ਫੌਧੇ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਸੈਸਾਰ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਆਸਾ- 

ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉਠ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 
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ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ 
ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ- 

ਨਾਲ ਗੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਗਿਆਨ- ਵਸ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ। ਇਹ ਗੁਣ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਸ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਚੈਤਾ ਦਾ 

ਭੇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। 

ਉਸੇ ਪਾਂਧੇ ਨੂੰ, ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ 
ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਹਿਜ ਭਾਵ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ 

ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਮਨਮੁਖ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ 

ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ ਦਾ ਹੀ 

ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ 

ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਣ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਸੱਚਾ ਸਿਖਿਅਕ ਹੈ ਜੋ ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ 
ਨੂੰ ਸਹੀ ਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 

ਬ੍ਹਮ-ਵਿਦਿਆ, ਅਦੈੈਤਾਵਸਥਾ, ਗੁਰਮੁਖਤਾ, ਸ਼ਬਦ-ਰੂਪ 
ਆਤਮ-ਧਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਨਾਮ-ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ 

ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਭਵਿਸ਼ ਉਜਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ। 

ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿਚ 54 ਪਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਤੁਕਾਂ 

ਦਾ “ਰਹਾਉ” ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਲੇ 10 ਪਦੇ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਤੁਕਾਂ 

ਵਾਲੇ, 41 ਅੱਠ-ਅੱਠ ਤੁਕਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਨੌਂ-ਨੇਂ ਤੁਕਾਂ 

ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪਦਿਆਂ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਛੰਦ ਦੇ ਲੱਛਣ ਲਾਗੂ 

ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ, ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਦੋਹਰੇ, ਚੌਪਈ ਅਤੇਂ ਦੁਵੈਯੇ ਦੀ 
ਛਾਇਆ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ 

ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਧੁੱਕੜੀ ਹੈ। ਅਰਬੀ-ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਦਰਜਨ 

ਤੋਂ ਵਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

ਓਡ : /ਜਿਓਂ ਓਡਾ ਕੂਪ ਗੁਹਜ /ਖਿਨ ਕਾਢੈ /ਤਿਓਂ ਸ਼ਤਿਗਾਰਿ 
ਵਸਤੁ ਲਹਾਈਆੰ / (ਗੁ ਗੰ. ੧੧੭੯)। ਇਸ ਗੁਰਵਾਕ ਵਿਚ 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ “ਓਡ” ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਉਪਮਾਨ ਰਾਹੀ' 
ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਗੁਰੁ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 
ਅਤੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ “ਓਡ” 

ਛਿਣ ਭਰ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਲੁਪਤ ਖ਼ੂਹ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ 

ਨਾਮ-ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 
“ਓਡ” ਇਕ ਖ਼ਾਨਾ-ਬਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਟੱਪਰੀਵਾਸ ਜਾਤਿ ਹੈ 

ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਚਰਣ-ਖੇਤਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਿਹਾ 



ਓਡ 

ਹੈ। ਇਸ ਜਾਤਿ ਦਾ ਮੂਲ-ਸਥਾਨ ਕਿਹੜਾ ਅਤੇ ਕਿਥੇ ਹੈ? 

ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਮਤ-ਭੇਦ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਜ ਸਾਰੇ 

ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਜਾਤਿ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਰ੍ਵੀ' 

ਜਾਂ ਤੇਰੂਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਲ ਪਸਰੇ 

ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸਰਜਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਭਿਆਨਕ ਕਾਲ ਜਾਂ 

ਸੋਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਓਡ ਆਪਣਾ ਸੈਥੋਧ ਕਿਸੇ ਭਗੀਰਥ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ 

ਹਨ ਜੋ ਮਿਥ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਤ ਨਵਾਂ ਖੂਹ ਪੁਟ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ 
ਸੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਖੂਹ ਪੁੱਟਦਾ-ਪੁੱਟਦਾ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਧਸ ਗਿਆ 

ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਓਡਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 

ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਤਾਲ-ਲੋਕ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਆਪਣੀ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ 

ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜਾਤਿ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਸ ਦੇ ਵਿਯੋਗ 

ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਓਡ ਲੋਕ ਉਨੀ ਬਸਤ੍ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਪਰ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਹੈ ਕਿ ਓਡ ਅਜਿਹੇ ਬਸਤ 

ਇਸ ਲਈ ਧਾਰਣ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਤਰ ਇਹ 

ਬਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਭੇਡਾਂ ਹੀ ਪਾਲਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 

ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਬਸਤ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾ-ਪੂਰਵਕ 
ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। 

ਓਡ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਜਪੂਤ (ਛਤ੍ੀ) ਸਨ, ਪਰ ਬਾਦ 

ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਬੀਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਓਡ 

ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। 

ਇਧਰ-ਉਧਰ ਨਿਖੜ ਕੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 

ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਾ 

ਅੰਤਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਓਡਾਂ ਦਾ ਪਰੈਪਰਾਗਤ ਕੰਮ ਖੂਹ ਪੁੱਟਣਾ ਜਾਂ ਧਰਤੀ 

ਵਿਚੋ' ਪੱਥਰ ਕਢਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਹੁਣ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ 

ਕਿੱਤਾ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੂਹ ਪੁੱਟਣ ਵਿਚ 

ਇਤਨੀ ਮਹਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਸੁੰਘ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਹੇਠਲੇ 

ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਤੇ ਜਾਂ ਜਲਾਸ਼ਯ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ 

ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਾਰੇ ਜਾਂ ਮਿੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ 

ਵਿਚ ਸਮਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਲ-ਚੱਕਰ ਕਰਕੇ ਲੁਪਤ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੇ 
ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ 
ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਲੀਆਂ ਬਕਰੀਆਂ ਵੀ 

ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਕਰੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 

ਗੁੱਝੇ ਖੂਹ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਧਰਤ ਉਤੇ ਨ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁੰਡੇਰ 

ਦੁਆਲੇ ਗੋਲਾਕਾਰ ਵਿਚ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ 

ਬੈਠਣ-ਸਥਿਤੀ ਤੋ ਹੀ ਓਡ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਖੂਹ ਦਾ 

ਅਉਧੁ ਤ/ਅਵਧੁ/ਅਵਧੂਤ 

ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 

“ਓਡ” ਜਾਤਿ ਦੀ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਤੋਂ' ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਓਮੀ : ਇਹ ਅਰਬੀ ਦੇ 'ਉੱਮੀ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਅਨੁਸਾਰ 
ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ “ਉੱਮ” ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 
'ਮਾਂ'। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚੋਂ 
ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ , ਉਸ ਨੂੰ 

“ਉੱਮੀ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ , ਅਨਪੜ੍ਹ 

ਹੋਵੇ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਰਪੰਚ ਤੋੱ 

ਅਪ੍ਭਾਵਿਤ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ “ਉੱਮੀ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ “ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ” ਵਿਚ ਕਿਹਾ 
ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਆਇਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿਚ ਇਹ ਸੈਭਵ 

ਨਹੀਂ' ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲ ਜਾਏ ਅਤੇ ਸਾਧੂ 
ਸੁਭਾ ਵਾਲੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈ ਜਾਏ - ਘੜਿਆ ਹੋਵੈ 

ਗੁਨਹਗਾਰ ਤਾ ਓਆੰਂ ਸ਼ਾਹ ਨ ਆਗੀਆੰ /(ਗੁ.ਗੰ ੪੬੯)। 

ੰ_ 

ਅਉਤਾਰ : ਵੇਖੋ “ਅਵਤਾਰ”। 

ਅਉਧੂਤ/ਅਵਧੂ/ਅਵਧੂਤ : ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ 
ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿਚ “ਅਵਧੂਤ” ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ 

ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਸੋਂ ਅਓਗੂਤ ਐਸ ਅਤਿ 
ਪਾਵੈ / ਆਹ ਨਨ ਸੀਨੇ ਸਮਾ ਸਮਾਵੰ /(ਗੁ ਗੰ ੮੭੭)। 

ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਮੂਲ ਦੇ ਅਵਧੂਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 
ਝਾੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਿਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ 
ਖੇਤਰ ਦਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਪਾਂ ਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 
ਝਾੜ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਧੂ ਬਿਰਤੀ ਧਾਰਣ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, 

“ਅਵਧੂਤ” ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੈਨਿਆਸੀ। 
ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ “ਅਵਧੂ” ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ -- ਵਨਹ ਜਾ ਕੰ ਨ ਹੋਇ ਸੋ ਅਵਗੂ ਕਾਹਾਵੰ। 
ਕਹਿਣ ਤੋ ਭਾਵ ਜੋ ਵਧੂ-ਵਾਲਾ, ਅਰਥਾਤ ਗਿਹਸਥੀ ਨ 

ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਅਸਲ ਵਿਚ, ਤਾਂਤਿਕਾਂ, ਸਿੱਧਾਂ, ਨਾਥਾਂ 



ਅਉਧੂਤ/ਅਵਧੂ/ਅਵਧੂਤ 

ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਸਾਰਿਕ ਦੁਅੰਦਾਂ 

ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਯੋਗੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ” 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

“ਅਵਧੂਤ-ਉਪਨਿਸ਼ਦ” ਵਿਚ “ਅਵਧੂਤ” ਸ਼ਬਦ ਦੇ 
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੈ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ “ਅਵਧੂਤ-ਗੀਤਾ”, “ਸਿੱਧ-ਸਿਧਾਂਤ- 

ਪੱਧਤੀ”, “ਗੋਰਕਸ਼-ਸਿਧਾਂਤ-ਸੰਗ੍ਹਿ" ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਵੀ 

ਅਵਧੂਤ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 
“ਮਹਾਨਿਰਵਾਣ ਤੰਤ੍”` ਵਿਚ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਵਧੂਤ ਦਸੇ 

ਗਏ ਹਨ - (1) ਬ੍ਹਮਾਵਧੂਤ , ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਣ ਜਾਂ 

ਆਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਸੈਬੋਧ ਨ ਹੋਵੇ। (2) ਸ਼ੈਵਾਵਧੂਤ, ਜੋ ਵਿਧੀ 
ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਨਿਆਸ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ। (3) ਵੀਰਾਵਧੂਤ, 

ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਜਟਾਵਾਂ, ਗਲੇ ਵਿਚ ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਦ੍ਾਖ 

ਦੀ ਮਾਲਾ, ਲੈਗੋਟੀ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਉਤੇ ਭਸਮ, ਹੱਥ ਵਿਚ 

ਲੱਕੜ ਦਾ ਡੰਡਾ, ਕੁਠਾਰ ਜਾਂ ਡਮਰੂ ਅਤੇ ਕੱਛ ਵਿਚ ਹਿਰਨ 

ਦੀ ਖਲ੍ਹ ਸਮੇਟੀ ਹੋਵੈ । (4) ਕੁਲਾਵਧੂਤ, ਜੋ ਅਵਧੂਤੀ ਸਰੂਪ 

ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗਿ੍ਹਸਥ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ । 

ਕੁਝ ਤੌਤਾਂ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਦੀ ਥਾਂ “ਭਗਤਾਵਧੂਤ” 

ਅਤੇ 'ਹੈਸਾਵਧੂਤ” ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹਨ। “ਨਿਰਵਾਣ ਤੌਤ੍ਰ' (34ਵਾਂ 

ਪਟਲ) ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਅਵਧੂਤ ਦੇ ਲੱਛਣ “ਵੀਰਾਵਧੂਤ” ਦੇ 

ਲੱਛਣਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਉ' ਹਨ। 

ਅਵਧੂਤ ਦਾ ਮੂਲ ਸੰਬੰਧ ਸ਼ਿਵ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹੀ 

ਆਦਿ-ਅਵਧੂਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਛੇ ਵਾਰ ਵਰਤੋ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਮਹਾਦੇਵ ਨਾਲ ਹੀ 

ਸੈਬੈਧਿਤ ਹੈ -- ਮਨਾਈ ਅਓੂਲਾ ਨ ਕਵਲਸਨਣ ਆਨਣ 

ਰਸ਼ਕੈਲਾ/(26/17)। 

ਵੈਸ਼ਣਵ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰਾਮਾਨੰਦੀ ਪਰੈਪਰਾ ਦੇ ਕੁਝ 

ਸਾਧੂ ਵੀ ਅਵਧੂਤ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ 
ਜਟਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਲੇ ਵਿਚ ਸਫਟਿਕ (ਬਿਲੌਰ) ਦੀ ਮਾਲਾ ਹੁੰਦੀ 

ਹੈ। ਸਰੀਰ ਉਤੇ ਗੋਦੜੀ ਅਤੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਖੱਪਰ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਗਾਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਵਧੁਤਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ 

ਅਖਾੜੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਿਛਿਆ ਮੰਗਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਇਕ-ਤਾਰਾ ਵਜਾ ਕੇ 

ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ “ਬੀਰ ਅਵਧੁਤ” ਨਾਂ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ। 

ਅਵਧੁਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਅਘੋਰ-ਪੰਥ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ 

ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਠ/ਡੇਰੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਮਾਸ 

ਅਸ਼ਟ-ਸਿੱਧੀਆਂ 

ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭੱਖ-ਅਭੱਖ ਸਾਮਗੀ ਦਾ ਸੇਵਨ 

ਕਰਨੋਂ ਸੈਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਮਨੋਂਖੀ ਖੋਪਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ 

_ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਤਿ੍ਸ਼ੂਲ, ਗਲੇ ਵਿਚ ਸਫਟਿਕ ਦੀ 

ਮਾਲਾ, ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਜਟਾਵਾਂ 
ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਾਫੀ ਡਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਨਾਥ-ਪੰਥ ਵਿਚ ਅਵਧੂਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ 

ਮੰਨੀਂ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਇਹ ਕੈਵਲ੍ਯ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਤਮ-ਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਿਰਗੁਣ ਅਤੇ ਸਗੁਣ ਦੇ ਅਨੁਭਵ 

ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਦਾ ਹੈ। ਨਾਥ-ਪੰਥੀ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਅਵਧੂਤ 

ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਦੱਤਾਤੇਯ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵਧੂਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
“ਅਵਧੂਤ-ਗੀਤਾ” ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਤ ਸੰਪ੍ਦਾਇ ਵਿਚ ਅਵਧੂਤ- 

ਮਤ ਨੂੰ ਸਰਵ-ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਚਿਤਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਵ ਨੇ “ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ” ਵਿਚ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ 'ਅਉਧੂ” ਪਦ ਨਾਲ 
ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ -- /ਬਨ ਸ਼ਝਦੈ ਰਸ ਨ ਆਵੈ ਆਗੂ “/ 

ਅਵਧੂਤ ਵਾਂਗ ਸੈਨਿਆਸ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 

ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ “ਅਵਧੂਤਨੀ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੈਬੈਧ ਅਵਧੁਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋ 

ਇਹ ਗੈਗਾ ਗਿਰੀ ਨਾਂ ਦੀ ਸੈਨਿਆਸਣ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ 

ਪਰੈਪਰਾ ਨਾਲ ਸੈਬਧਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ-ਦੀਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ 

ਅਵਧੂਤਨੀ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰਦਾਵੇਂ ਭੇਸ ਵਿਚ 
ਅਵਧੂਤੀ ਬਾਣਾ ਧਾਰਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਨਿਆਸੀ ਜਾਂ 

ਅਵਧੂਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ' ਦਿੰਦੇ । 

ਅਉਲੀਆ : ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ “ਵਲੀ” 
ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਹੁ-ਵਚਨਿਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ 

ਹੈ ਮਾਲਿਕ, ਸੁਆਮੀ, ਮਿੱਤਰ। ਧਰਮ-ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਾਂ ਫ਼ਕੀਰ ਨੂੰ 

ਵੀ “ਅਉਲੀਆ” ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 

ਨੇ “ਗੁਜਰੀ ਕੀ ਵਾਰ” ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ - 

ਪਰ ਪੈਕਾਲਰ ਅਆਓਲਾੀਇਏ ਕਾਂ /ਥ੍ਰ ਨ ਰਹਾਸੀੰ/(ਗੁ.ਰੀੀ.੧੧੦੦)। 

ਅਸਟ-ਸਾਜ : ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ 'ਅਸ਼ਟਾਧਿਆਈ” ਦੀ 

ਰਚਨਾ। 'ਅਸਟਾਧਿਆਈ” ਪਾਣਿਲਨੀ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਆ 

ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਵਿਆਕਰਣ ਹੈ। ਵੇਖੋ 

“ਪਾਣਿਨੀ”। 

ਅਸ਼ਟ-ਸਿੱਧੀਆਂ : ਵੇਖੋ 'ਸਿਧੀ/ਸਿਧੀਆਂ'। 



ਅਸਟਦਸਾ/ਅਸਟਦਸੀ 

ਅਸਟਦਸਾ/ਅਸਟਦਸੀ : ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅੱਠ-ਦਸ, ਭਾਵ 
ਅਠਾਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਖਿਆ-ਅੰਕ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 

ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ 

ਅਠਾਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ “ਅਸਟਦਸੀ ਚਹੁ ਭੇਦ 

ਨ ਪਾਇਆ” (ਗੁ ਗੁੰ.੩੫੫), ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਪਰਮ ਸੱਤਾ ਦੇ 

ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਅਠਾਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਵੇਦਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ 

ਹੈ। ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਵਿਚ ਸੈਕਲਿਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ 

ਰਚੀ “ਥਿਤੀ” ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਅਤੇ 

ਛੇ ਸਾਸਤਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ - 

ਅਸ਼ਟਦਸ਼ਾ ਖਟ ਤਾਨ ਉਪਾਏ / (ਗੁ .ਗੰ੮੩੯)। ਕੁਝ 

ਵਿਆਖਿਆਕਾਰਾਂ ਨੋ ਅਸਟ ਅਤੇ ਦਸਾ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਕੇ 

ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ-ਅੱਠ ਦਿਕਪਾਲ, ਦਸ 

ਅਵਤਾਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦੇਵਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਸੋਰਠਿ ਅਤੇ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗਾਂ 

ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ 

ਕੀਤੀ ਹੈ - ਅਸਟਦਸ਼ਾ ਸਿਧ ਕਰ ਤਲੰ ਸਭ ਪਾ ਤੁਮਾਰਾ / 

(ਗੁ ਗ੍ੰ.੮੫੮); ਅਤੇ ਚੰਨ ਪਦਾਰਥ ਅਸ਼ਟ ਦਸ਼ਾ ਸਿਧਿ ਨਵ 

/ਨ/ਧੇ ਕਰ ਤਲ ਤਾਲੇ /(ਗੁ ਰੰ .੬੫੮)। 

ਅਸਟਧਾੜ : ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ 

ਹੈ ਕਿ ਅੱਠ ਧਾਤਾਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਸਿੱਕਾ ਗੁਰੁ ਦੀ 
ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਟਕਸਾਲ ਵਿਚ ਘੜੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹੀ 

ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ - ਅਸ਼ਟਧਾਤ ਪਾਤਸਾਹ ਕਾ ਘੜਐ 

ਸਬਾਦਾ /ਵਗਾਸ਼ / (ਗੁ ਗੰ .੬੧)। 

ਅੱਠ ਧਾਤਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚ “ਅਸ਼ਟਧਾਤ” ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 
ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ - ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, 

ਤਾਂਬਾ, ਕਲੀ, ਜਿਸਤ, ਸਿੱਕਾ (ਸੀਸਾ), ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਪਾਰਾ। 

ਪਰ “ਸੁਸ਼੍ਤ ਸੈਹਿਤਾ” ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸੱਤ ਧਾਤਾਂ 

ਹੀ ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਕਿ ਅੱਠਵੀ' (ਪਾਰਾ) ਨੂੰ 

ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਧਾਤ ਨਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। 

ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਲ ਤੋ ਮੂਰਤੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਥੰਮਾਂ ਨੂੰ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸ਼ਟਧਾਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 

ਉਦੋ' ਪਾਰੇ ਦੀ ਸਥਾਨ-ਪੂਰਤੀ ਪਿੱਤਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 

ਸੀ। ਸਿੱਕੇ ਢਾਲਣ ਲਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ 
ਸੀ। 

ਭਾਰਤੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਕਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੀ 

ਸਿਰਜਨਾ ਵੀ ਅੱਠ ਧਾਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਗਉੜੀ ਰਾਗ 

ਅਸ਼ਟਪਦੀ/ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ 

ਦੀ 'ਥਿਤੀ” ਵਿਚ ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ - ਅਸ਼ਟਮਆੰ 

ਅਸ਼ਟਧਾਤ ਕਾ ਕਾਇਆ /(ਗੁ ਰੀ .੪੩)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠਾਂ ਧਾਤਾਂ 

ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੋ ਮਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ। ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸ਼ਾਸਤੁ 

ਅਨੁਸਾਰ ਲਹੂ , ਹੱਡੀਆਂ, ਪੱਠੇ , ਨਾੜੀਆਂ, ਚਰਬੀ, ਖਲੜੀ, 

ਰੋਮ ਅਤੇ ਵੀਰਜ ਹੀ ਅੱਠ ਧਾਤਾਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ 

ਲਹੂ, ਹੱਡੀ, ਚਰਬੀ, ਵੀਰਜ, ਰਸ, ਮਾਸ, ਮਿਜ ਅਤੇ ਬਲ 

ਅੱਠ ਧਾਤਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਤਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਧਾਤਾਂ ਆਪਸ 

ਵਿਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਚਾਰ ਵਰਣਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰ 

ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ 

ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕਮਿਕਤਾ ਆਵੱਸ਼ਕ ਮੰਨੀ ਗਈ 

ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਚਾਰ ਵਰਣਾਂ 

ਅਤੇ ਚਾਰ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਰੂਪੀ ਅੱਠ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਣ ਸਮੋਈ ਦੀ 
ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ - ਮਨੇ ਜਿਤੰ ਲਭ /ਜਿੰਣ ਲਇਆ 

%ਅਸ਼ਟ ਧਾਤੁ /ਇਕਾ ਧਾਤ ਕਰਾ/ਇਆ /(29/2)। 

ਅਸ਼ਟਪਦੀ/ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ : ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਵੀ 
ਚਉਪਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਛੰਦ-ਬੈਧਨ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ 

ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਗੋ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਛੰਦ-ਵਿਧਾਨ 

ਜਾਂ ਪਦੀ-ਸਮੁੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਪਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹੋਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਛੰਦ ਦੇ ਲੱਛਣ ਤਾਂ 

ਆਰੋਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤੋਲ 

ਅਤੇ ਅਨੁਪ੍ਰਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਭੇ ਹਨ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 
ਚੌਪਈ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆਦਿ ਛੰਦਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। 

ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਛੈਦਗਤ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਕਿਹਾ 
ਹੈਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਸ਼ੈਲੀਗਤ ਕਾਵਿ-ਰੁਪ। 

“ਪਦੀ' ਤੋ ਭਾਵ ਹੈ ਤੁਕ ਜਾਂ ਤੁਕ-ਸਮੂਹ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 

ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸੈਕਲਿਤ ਪਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 

ਇਕ ਤੋਂ ਚਾਰ ਤਕ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪਦੀ ਤੋਂ ਬਾਦ 

ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦਾ “ਰਹਾਉ” ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ 

ਕਿ ਹਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿਚ ਅੱਠ ਪਦੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣ। ਇਹ 

ਗਿਣਤੀ ਵਧ-ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਸੱਤ, ਅੱਠ, ਨੌ, 

ਦਸ, ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਪਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚ ਉਪਲਬਧ 
ਹਨ। ਇਸ ਪਦੀ-ਸਮੁੱਚ ਨੂੰ “ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ” ਸਿਰਲੇਖ ਇਸ 

ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਤਰ ਇਹ ਸਮੁੱਚ ਅੱਠ 

ਪਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ 

ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ , ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 



ਅਸ਼ਟਮੀ 

ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਅਸ਼ਟਮੀ : 'ਅਸ਼ਟਮੀ' ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਚੰਨ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਅਤੇ 

ਚਾਨਣੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਥਿਤ। ਚਾਨਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਅਸ਼ਟਮੀ 

ਨੌਮੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੁਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ 
ਪੱਖ ਵਿਚ ਅਸ਼ਟਮੀ ਸਪਤਮੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਥਿਤ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। 

ਇਕ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਦਕਸ਼ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਦਾ ਯੱਗ ਭੈਗ ਕਰਨ 

ਲਈ ਅਸ਼ਟਮੀ ਥਿਤ ਨੂੰ ਭੱਦਰ ਕਾਲੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ 

`ਸੀ। ਦੇਵੀ ਉਪਾਸਕਾਂ ਲਈ ਅਸੂ ਅਤੇ ਚੇਤਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ 

ਮਹੱਤਵ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਉਤੇ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੜਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਜਕਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਭਾਦੋਂ ਵਿਚ ਹਨੇਰੇ ਪੱਖ ਦੀ 

ਅਸ਼ਟਮੀ ਨੂੰ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 

ਦੇਵ ਨੇ 'ਅਸ਼ਟਮੀ' ਥਿਤ ਨੂੰ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦੇ ਅਵਤਾਰ-ਦਿਨ 

ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮਨੌਤ ਵਲ ਸੈਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ -- ਸ਼ਗਲ? 

ਥੰਮੰਤ ਪਾਨ ਡਾ/ਠੇ ਾਥ / ਅਸ਼ਟਮ ਥਨੰਤਿ ਗੀਵਿੰਦ ਜਨਮਾਸਾੀ / 

(ਗੁ.ਗ੍ਰੰ.੧੧੩੬)। 

ਅਸ਼ਟਾਂਗ-ਯੋਗ : ਗੁਰੂ ਰ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਯੋਗ ਮਤ ਬਾਰੇ 
ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। “ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਯੋਗ” 

ਯੋਗ-ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁਖ ਭੇਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਮਾਝ 

ਰਾਗ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ - /ਨੈਵਲਾੀ ਕਰਆ ਆਸ਼ਨ 

ਚਉਰਾਨੰਹ /ਇਨ ,#ਹ ਸ਼ਾਂਤ ਨ ਆਵੇ ਜੀਓ /(ਗੁ .ਗੌੰ.੯੮)। 

ਇਸ ਕਥਨ ਦੁਆਰਾ ਯੋਗ-ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਨਿਖੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 

ਹੈ। 

“ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਯੋਗ” ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਅੱਠ ਅੰਗਾਂ ਵਾਲਾ 

ਯੋਗ ਜਿਸ ਵਿਚ ਯੋਗ-ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਅੱਠ ਪੱਖਾਂ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ 

ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। 

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ - ਆਠ ਪਹਰ 

%ਸ਼ਟਾਂਗਾ ਜੰਗ ਚਾਵਲ ਡਤਾ ਆਸਾ ਰਾਈ /(7/8)। ਪਤੰਜਲਿ 

ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ “ਯੋਗ-ਸੂਤ੍” ਦੇ “ਸਾਧਨ-ਪਾਦ' ਵਿਚ 
ਅਵਿਦਿਆ (ਅਗਿਆਨ) ਆਦਿ ਪੰਜ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ 

ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਣ ਮੰਨ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ 

ਲਈ ਨਿਰਮਲ ਵਿਵੇਕ-ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੀ ਆਵੱਸ਼ਕ 

ਅਸ਼ਟਾਂਗ-ਯੋਗ 

ਉਪਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨ ਕਲੇਸ਼ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 

ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਕੈਵਲ੍ਯ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੈਭਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਵੇਕ 

-ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲਈ 'ਯੋਗ-ਸੂਤ੍' (2/29) ਵਿਚ ਅੱਠ 

ਅੰਗਾਂ (ਅਸ਼ਟਾਂਗ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਠ 

ਅੰਗ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ - ਯਮ, ਨਿਯਮ, ਆਸਨ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ, 

ਪ੍ਤ੍ਯਾਹਾਰ, ਧਾਰਣਾ, ਧਿਆਨ, ਸਮਾਧਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੇ 

ਪੰਜ ਅੰਗ ਯੋਗ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਧਨ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 

ਬਾਕੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅੰਦਰਲੇ ਸਾਧਨ ਮੰਨੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਅੰਦਰਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੈਬੰਧ ਹੈ। ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਯੋਗ ਨੂੰ 'ਰਾਜ-ਯੋਗ” ਵੀ 
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਵੇਖੋ “ਯੋਗ-ਦਰਸ਼ਨ”)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਗਾਂ ਬਾਰੇ 

ਕੁਝ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। 

“ਯਮ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੈਜਮ। “ਯੋਗ ਸੂਤ" (2/30) 
ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪੰਜ ਹਨ - ਅਹਿੰਸਾ, ਸਤਯ, ਅਸਤੇਯ (ਚੋਰੀ ਨ 

ਕਰਨਾ), ਬ੍ਹਮਚਰਯ ਅਤੇ ਅਪਰਿ-ਗਹ (ਲੋਭਵਸ਼ ਬੇਲੋੜੀ ਵਸਤੁ 

ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਨ ਕਰਨਾ)। “ਹਠਯੋਗ-ਪ੍ਰ ਦੀਪਿਕਾ” ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਯਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਅਤੇ “ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ” (11719) 

ਵਿਚ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਦਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਯੋਗ- 
ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ 
ਬਲਵਾਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਹੀ ਚਿੱਤ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਸਕਦਾ 

ਹੈ।ਉੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਵੇ' ਵਿਕਾਸ ਲਈ 

ਹਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਸਦਾਚਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ। “ਯੋਗ-ਸੂਤ੍” (2/32) ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮ ਪੰਜ ਹਨ 

- ਸ਼ੌਚ (ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੁੱਧੀ), ਸੈਤੋਸ਼, ਤਪ (ਗਰਮੀ, 

ਸਰਦੀ ਸਹਿਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਬ੍ਰਤ ਦੀ 

ਪਾਲਨਾ), ਸੂਾਧ੍ਯਾਯ (ਨੇਮ ਨਾਲ ਧਰਮ-ਗੀੰ੍ਥਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ), 

ਈਸ਼ਵਰ ਪਰਣਿਧਾਨ (ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ 

ਸਭ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਮਰਪਣ)। “ਹਠਯੋਗ-ਪ੍ਰਦੀਪਿਕਾ” ਅਤੇ 
“ਦਰਸ਼ਨ-ਉਪਨਿਸ਼ਦ” (2/1) ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 

ਦਸ ਹੈ ਅਤੇ “ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ” (11/19) ਵਿਚ ਬਾਰ੍ਹਾਂ। 

ਅਤੇ ਯੋਗ-ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਆਵੱਸ਼ਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ 

ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਵੈਰਾਗ (ਵਾਸਨਾ ਦਾ ਅਭਾਵ) ਸੁਲੱਭ ਹੋ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 



ਅਸ਼ਟਾਂਗ-ਯੋਗ 

“ਆਸਨ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੈਠਣਾ। 'ਯੋਗ-ਸੂਤ੍ '-(2/ 
46) ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਰ ਤਕ ਨਿਸਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਇਕੋ ਹਾਲਤ ਵਿਚ 

ਸੁਖ-ਪੁਰਵਕ ਬੈਠਣਾ “ਆਸਨ” ਹੈ। ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਸਨਾਂ 

ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੰਤ ਦਸ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 84 ਮੰਨੀ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਚਾਰ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ - 

ਸਿੱਧਾਸਨ, ਪਦਮਾਸਨ, ਸਮਾਸਨ, ਸੂਸ੍ਤਿਕਾਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 

ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿਸੇ ਸਿੱਧ ਗੁਰੂ ਤੋ' ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਚਿੱਤ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਹੁਤ 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਰੋਗ-ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਬਲਵਾਨ 

ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਸਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਗਾਂ, ਪੱਠਿਆਂ 

ਅਤੇ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ 

ਮਨ ਵਿਕਾਸ-ਰਹਿਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਮਰ ਲੈਮੀ ਹੁੰਦੀ 

ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 

'ਪਾਣਾਯਾਮ” ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸੁਆਸਾਂ ਦੀ ਗਤਿ ਨੂੰ 

ਨਿਯਮ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹਣਾ। 'ਯੋਗ-ਸੂਤ੍` (2/49) ਅਨੁਸਾਰ 

“ਆਸਨ” ਦੇ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸੁਆਸਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ 

ਰੋਕਣ ਦੀ ਜਿਆ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ 

'ਪਾਣਾਯਾਮ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ 

ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅੰਗ ਹਨ - ਪੂਰਕ (ਅੰਦਰ ਨੂੰ 

ਪੂਰਾ ਸੁਆਸ ਲੈਣਾ), ਕੁੰਭਕ (ਸੁਆਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੋਕਣਾ), 
ਰੇਚਕ (ਨੇਮ ਨਾਲ ਸੁਆਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛਡਣਾ) (ਯੋਗ-ਸੂਤ੍ 

2/50)। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, 

ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਇਕਾਗਰਤਾ ਆਉਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ 

ਯੋਗੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤਕ ਆਪਣੇ ਸੁਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। “ਹਠਯੋਗ” 

ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
'ਪ੍ਤ੍ਯਾਹਾਰ” ਤੋ 'ਯੋਗ-ਸੂਤ੍' (2754) ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਾਵ ਹੈ ਇੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ 

ਅੰਤਰ-ਮੁਖੀ ਹੋਣਾ। ਇੰਦੀਆਂ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ 

ਇਧਰ-ਉਧਰ ਦੌੜਾਈ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਤ੍ਯਾਹਾਰ ਦੇ 

ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਇਹ ਇੰਦੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੇ ਅਧੀਨ 

ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਤ੍ਯਾਹਾਰ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੈਕਲਪ ਅਤੇ 

ਇੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 
“ਧਾਰਣਾ” ਤੋ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਾਰਣ ਕਰਨਾ। 

ਪਤੰਜਲਿ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨ (ਚਿੱਤ) ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਛਿਤ ਵਸਤੂ ਜਾਂ 

ਥਾਂ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ “ਧਾਰਣਾ” ਹੈ (ਯੋਗ-ਸੂਤ੍” 

3/1)। ਇਸ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਚਿੱਤ-ਵਿੱਤੀਆਂ ਸਥਿਰ 

ਅਸਮਾਨ/ਆਸਮਾਨ 

ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਾਰਣਾ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲਈ ਕੁਝ ਕੁ ਮੁਦਾਵਾਂ ਦੀ 

ਲੋੜ ਵੀ ਦਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁਖ ਹਨ 

-ਅਗੋਚਰੀ, ਭੂਚਰੀ, ਚਾਚਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਭਵੀ। 
“ਧਿਆਨ” ਬਾਰੇ 'ਯੋਗ-ਸੂਤੁ' (3/2) ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ 

ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਛਿਤ ਵਸਤੂ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਤੋਂ ਬਾਦ ਨਿਰੈਤਰ 

ਉਸ ਦਾ ਮਨਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਚਿੱਤ-ਵਿੱਤੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ 

ਵਿਚ ਲਗਾਈ ਰਖਣਾ “ਧਿਆਨ” ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਵਸਤੂ 

ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ 

ਗਿਆਨ ਪਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭੇਦ ਮੰਨੇ ਗਏ 

ਹਨ - ਸਥੂਲ ਧਿਆਨ, ਜ੍ਯੋਤਿ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਧਿਆਨ। 

“ਸਮਾਧਿ” ਨੂੰ ਪਤੌਜਲਿ ਨੇ ਯੋਗ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਅੰਗ 

ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ-ਕਰਦਿਆਂ ਚਿੱਤ 

ਲਕਸ਼ਿਤ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

ਜਾਂ ਉਸ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਮਗਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਪਸੀ 

ਭੇਦ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ “ਸਮਾਧਿ” ਕਿਹਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਯੋਗ-ਸੂਤੁ 3/3)। ਮੋਖ-ਪ੍ਾਪਤੀ ਲਈ ਇਸ 

ਅਵਸਥਾ ਤੋ' ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰਲੇ 

ਜਗਤ ਨਾਲ ਸੰਬੈਧ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਤ-ਪਦ ਦੀ ਫਿਰ 

ਤੋਂ ਪਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਨੁਭਵ . 

ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ 

ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੈਗਲੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਆਖੀਰ 

ਵਿਚ ਅਚੇਤਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਅੰਗ ਇਕ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਲ ਪ੍ਰੋਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 

“ਸੈਯਮ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਸੈਯਮ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਲ 

ਪ੍ਰਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸਾਧਾਰਣ ਸ਼ਕਤੀਆਂ (ਸਿੱਧੀਆਂ) 

ਪਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਲੋਭ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਅਸਮਾਨ/ਆਸਮਾਨ : ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ 

ਹੈ ਚੱਕੀ ਵਾਂਗ ਘੰਮਣ ਵਾਲਾ। ਸੈਸਕ੍ਿਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ 

ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ “ਆਕਾਸ਼'। ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਸੱਤ 

ਆਸਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ 

ਆਧਾਰ ਸੱਤ ਗਹਿ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ, ਚੰਦ੍ਮਾ, ਮੰਗਲ, ਬੁੱਧ, 

ਬ੍ਹਿਸਪਤੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਅਤੇ ਸਨਿਚਰ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾਂ ਆਸਮਾਨਾਂ 

ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਅਰਸ਼ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਅੱਲ੍ਹਾ) ਕੁਰਸੀ ਉਤੇ 

ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤਿਲੈਗ ਰਾਗ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੌ ਆਸਮਾਨ 



ਅਸਰਾਜ 

ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜਿਆ ਮੰਨਿਆ ਹੈ - ਅਸਮਾਨ /ਜਿਆੰ 
ਦਰਖਤ ਆਬ ਪੰਦਾ/ਇ/? ਖੁਦਾ/ਇ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੭੨੩)। 

ਅਸਰਾਜ : “ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ” ਦੇ ਆਰਭ ਵਿਚ ਸੈਪਾਦਕ 

ਗੁਰੂ ਸਰੀ ਅਅਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਨੂੰ 'ਟੁੰਡੇ 
ਅਸ ਰਾਜੈ ਕੀ ਧੁਨੀ” ਉਤੇ ਗਾਇਆ ਜਾਏ। ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ 

ਰਾਜਾ ਸਾਰੈਗ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਸਿਰਾਜ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮਤਰੇਏ ਭਰਾਵਾਂ 

(ਸਰਦੂਲ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਖ਼ਾਨ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਂ ਲਾਹਣ 

ਲਈ ਹੱਥ ਕੱਟ ਕੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਖੂਹ ਵਿਚ ਸੁਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ 

ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਖਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ 

ਕਰਕੇ ਉਹ ਨ ਮਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਣਜਾਰੇ ਖੂਹ ਵਿਚੋਂ 

ਕਢ ਕੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਥੋਂ ਦਾ ਨਿਰਸੈਤਾਨ ਰਾਜਾ 

ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਰਿਆ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 

ਵੜਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨ ਕਾਰਣ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ 
ਅਸਿਰਾਜ ਨੂੰ ਰਾਜਗੱਦੀ ਉਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ 
ਸੈਜੋਣ ਉਪਰੈਤ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ 

ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਰਾਜ ਫਿਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। (ਕੁਝ ਲੇਖਕਾਂ 

ਨੇ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਵਾਲੇ ਆਖਿਆਨ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਉਤੇ ਅਸਰਾਜ 

_ਦੇ ਹੱਥ ਕਟਵਾਉਣ ਜਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰਨ ਪਿਛੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਦਾ 

ਵੈਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।) 

ਅਸਿਰਾਜ ਦੇ ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਤੋ' ਪ੍ਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਢਾਢੀਆਂ 

ਨੇ ਜਿਸ ਵਾਰ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਆ ਉਸ ਵਾਰ ਦੀ 

ਲੋਕ-ਪ੍ਯਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਧੁਨੀ ਨੂੰ 
“ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ” ਲਈ ਉਪਯੁਕਤ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਰ 

ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ -- ਭਾਝ/ਕਿਆ ਸ਼ੇਰ ਸਰਦੂਲ ਰਾਇ, 

ਰਣ ਮਾਰ ਥੱਲੇ/ ਸ਼ਲਤਾਨ ਖਾਨ ਝਡ ਸਰਮ, /ਵਿਚ ਰਣ ਦੇ 

ਗਾੱਜੇ / ਖਤ /ਲੋਥੇ ਟੰਡੇ ਅਸਰਾਜ ਨੂੰ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਅੱਜੇ / /ਟੱਕਾ 

ਸਾਰੰਗ ਬਾ੫ ਨੰ, /ਦੱਤਾ ਭਰ ਲੱਲੇ / ਛਤੇ ਆਇ ਅਸਰਾਜ ਜਾ 

ਸਾਹੀ ਪਰ ਸੱਜੇ / 

ਅਸਰਾਲ : ਇਹ “ਅਜਗਰ” (ਵੇਖੋ) ਦਾ ਨਾਮਾਂਤਰ ਹੈ। ਇਸ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ “ਭਿਆਨਕ” ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 
ਹੈ- ਵੰਡੀ ਹਾੰਥਨ ਖੋਵਟੂ ਜਲ ਸਾਗਰ ਅਸ਼ਰਾਲ਼ /(ਗੁਰੀ.੧੦੦੯); 

ਚਾ/ਠ ਨਦੀ ਅਗਨੀ ਅਸਰਾਲਾ/(ਗੁ.ਰੀ.੧੦੩੧)। 

ਅਸਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ : ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਨੂੰ 
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“ਅਸਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ” ਜਾਂ “ਸਵਾਰਾਂ ਸਾਹਿਬ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਕਿਸੇ ਨ ਕਿਸੇ (ਵਸਤੂ ਜਾਂ 
ਵਿਅਕਤੀ) ਉਪਰ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਪਲੰਗ ਹੋਵੇ , ਚਾਹੇ 

ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਪਾਲਕੀ। ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਜੱਥੇ 
ਇਧਰ-ਉਧਰ ਪ੍ਸਥਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 
ਸਵਾਰੀ/ਅਸਵਾਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ 

“ਅਸਵਾਰਾ' ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਰ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਰੁੜ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਰੱਥ ਸਾਹਿਬ ਸਹਿਤ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 

ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਵਿਚ ਸਜੀ ਹੋਈ 

ਬੀੜ ਨੂੰ “ਅਸਵਾਰੀ” ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਅਸਿ/ਅਸੀ : ਇਕ ਨਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਸ ਵਿਚ, ਹਿੰਦੂ ਮਤ 
ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਹੋਂ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਰਸਾਤੀ ਨਦੀ ਕਾਸ਼ੀ ਨਗਰ ਦੀ ਦੱਖਣ 

ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ “ਅੱਸੀ ਘਾਟ” ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਉਤੇ 

ਆ ਕੇ ਰੀਗਾ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਸ਼ੀ ਚੂੰਕਿ ਵਰਣਾ ਅਤੇ 
ਅਸੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ 

ਦਾ ਨਾਂ “ਵਾਰਾਣਸੀ' ਪ੍ਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ 

ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ “ਬਨਾਰਸ” ਹੈ। 

ਇਸ ਨਦੀ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੈਪਰਾਗਤ 

ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਇਸ 

ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲੋਂ 
ਵਿੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਣਾ ਹੈ - ਗ/ਇਆ /ੰਡ ਭਰਤਾ/ 

ਬਨਾਗਨਿ ਆਸ ਝਸ਼ਤਾ/ ਆਖ ਲੌਦ ਚੜਰ ਪੜਤਾ/... ਮਨ 

ਛ/ਡਾ ਛੰ/ਡਿ ਸਗਲ ਭੰਦੰ / ਸਮ/ਨ 'ਸਮ/ਠ ਗੰ/ਝਿੰਦ / 

(ਗੁ.ਗ੍ਰੰ੮੭੩)। 

ਅਸੁਮੇਧ/ਅਸ਼ਮੇਧ ਯੱਗ : ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਾਤਮ ਵਾਲਾ 
ਯੱਗ ਜਿਸ ਵਿਚ ਘੋੜੇ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ 

ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਯੱਗ ਦੀ 
ਰਾਮ-ਨਾਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ - ਅਸ਼ਮੰਧ 

ਜਗੁ ਕਨੇਜੈ ਸੋਨਾ ਗਰਭ ਦਾਨੁ ਦੀਜੈ ਰਾਮ ਨਾਨ ਸਰਿ ਤਉ ਨ 
ਪਲੈ /(ਗੁ.ਰੀ .੯੭੩)। 

ਅਸ਼ਹਮੇਧ ਯੱਗ ਨੂੰ ਵੈਦਿਕ ਯੱਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

“ਰਿਗ-ਵੇਦ" ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੈਧਿਤ ਦੋ ਮੰਤ੍ਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। 

'ਸ਼ਤਪਥ ਬ੍ਰਾਹਮਣ” (13, 1-5) ਅਤੇ “ਤੈਤਿਰੀਯ ਬਾਹਮਣ” 

(3, 8-9) ਆਦਿ ਕਈ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਮਿਲਦਾ 



ਅਸੁਮੋਧ/ਅਸ਼ੂਮੇਧ ਯੱਗ 

ਹੈ। “ਬਾਲਮੀਕੀ ਰਾਮਾਇਣ” ਅਤੇ “ਮਹਾਭਾਰਤ” (ਅਸ਼ੂਮੇਧਿਕ 

ਪਰਵ) ਵਿਚ ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਅਤੇ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ 

ਇਸ ਯੱਗ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਿੱਤਾਂਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ 

ਇਸ ਯੱਗ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਭਾਵੇ' ਸੈਤਾਨ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ 

ਸੀ, ਪਰ ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਦਿਗ-ਵਿਜੈ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ 

ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ 

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਮਰਾਟ ਕਰ ਸਕਦਾ 

ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਭੁੱਤਾ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ 

ਯੱਗ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮਰਾਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ 

ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 

ਡਾ.ਰਾਜ ਬਲੀ ਪਾਂਡੇਯ (“ਹਿੰਦੂ ਧਰਮਕੋਸ਼” ਅਨੁਸਾਰ 

ਇਸ ਯੱਗ ਦਾ ਆਰੈਭ ਬਸੈਤ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ 

ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੁਸ਼ਠਾਨਾਂ 

ਅਤੇ ਰਸਮਾਂ ਉਤੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਭ 

ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਨਸਲ ਦਾ ਇਕ ਸੁੰਦਰ, ਸਫ਼ੈਦ ਅਤੇ ਸਡੌਲ 

ਘੋੜਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਕੇ 
ਮੰਤ੍ਰਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਨਾਲ ਯੱਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 

ਤਦਉਪਰੈਤ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬਿਰਧ 

` ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਪਿਛੋ ਉਸ ਦੀ 

ਦਿਗ-ਵਿਜਈ ਯਾੜ੍ਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ। ਘੋੜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਜੈ-ਪੱਤਰ 
ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਛਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਪਿਛੇ ਇਕ ਸੌ ਰਾਜਕੁਮਾਰ 
ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਰਖਿਆ ਲਈ ਚਲਦੇ 

ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ 

ਵਿਚਰਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨ ਆਏ। 

ਉਸ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਚੁਰਾਉਣ ਜਾਂ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ। 

ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹਾਰਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯੱਗ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਰਾਜੇ ਦੀ 

ਅਧੀਨਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਪੈੱਦੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਣ ਘੋੜਾ ਮਰ 

ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਦੂਜੇ ਘੋੜੇ ਨਾਲ 

ਦਿਗ-ਵਿਜਈ ਯਾੜ੍ਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਆਪਣੀ ਯਾੜਾ 

ਜਾਂਦਾ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਯੱਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ 

ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਯੱਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ 

ਦੀ ਈਨ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। 

ਵਿਜੈ-ਯਾੜ੍ਾ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਲੋਕ ਘੋੜੇ ਦੀ 

ਆਦਿ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਤਸਵ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਘੋੜੇ ਦੇ ਮੁੜਨ 

ਉਪਰੰਤ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਯੱਗ ਹੁੰਦਾ। ਈਨ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ 

ਅਸੁਰ 

ਰਾਜੇ ਯੱਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ । ਯੱਗ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ 

ਮੰਡਪ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਵਿਚ 21 ਥੰਮ ਗੱਡੇ ਜਾਂਦੇ 

ਅਤੇ ੧8 ਹਵਨ-ਕੁੰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੰਡਪ 

ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਯੱਗ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਾਲ 

ਸਜਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਘੋੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਰਥ ਨਾਲ ਜਕੜਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਚੌਹਾਂ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ 

ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਯੱਗ-ਕਰਤਾ ਰਾਜਾ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ 

ਰਾਣੀਆਂ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਸਜਾਉਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਉਪਰੈਤ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਇਕ 

ਬਕਰੇ ਨਾਲ ਯੱਗ-ਮੰਡਪ ਵਿਚ ਬੈਨੂਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੌਕਾਂ ਪਸ਼ੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ, 

ਯੱਗ-ਮੰਡਪ ਉਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ 

ਨਾਲ ਗਰਦਨ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਘੋੜੇ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ 

ਬਾਦ ਮੁੱਖ ਰਾਣੀ ਪਰਦੇ ਦੀ ਓਟ ਵਿਚ ਮਰੇ ਹੋਏ ਘੋੜੇ ਨਾਲ 

ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੇਟਦੀ । ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਪੁਰੋਹਤ ਰਾਣੀਆਂ 

ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ। ਮੁੱਖ ਰਾਣੀ ਦੇ ਉਠਣ ਤੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕੱਟ 

ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਕੇ 

ਪ੍ਜਾਪਤੀ ਨੂੰ ਆਹੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਯੱਗ-ਕਰਤਾ 

ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਯੱਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਪੁਰੋਹਤਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ 

ਦਾਨ-ਦੱਛਣਾ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ 

ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਇਹ ਯੱਗ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। _ 

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗੁਪਤ ਸਮ੍ਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ 

ਇਸ ਯੱਗ ਦਾ ਗੌਰਵ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਬਾਦ ਵਿਚ 

ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਲਕੀਰ ਦੀ ਫ਼ਕੀਰੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਯੱਗ ਨਾਲ 

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਸੈਬੈਧਿਤ 

ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬ੍ਹਮ-ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਪਾਪ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ 

ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸੌ ਅਸ਼ੂਮੇਧ ਯੱਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਯੱਗ-ਕਰਤਾ ਨੂੰ 

ਇੰਦ੍-ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ 

ਦੇ ਖੁਸਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਇੰਦ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਯੱਗ ਵਿਚ 

ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਅਸੁਰ : ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ 'ਅਸੁਰ' ਸ਼ਬਦ ਵਿਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਕਾਰੀ 

ਵਿਅਕਤੀ (ਦੈਂਤ) ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਵ ਨੇ 'ਸਤਿਗੁਰੂ" ਦੀ ਸਮਰਥਤਾ ਉਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਉਂਦਿਆਂ 

ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਖਦਾਤਾ ਹੈ, 



ਅਸੁਰ-ਨਦੀ 

ਦੁਖ-ਨਾਸ਼ਕ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੈਘਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 

ਹੈ - ਸ਼ਖਦਾਤਾ ਦੁਖ #ਆਟਣੰ ਸਾਤਿਨਿਰਡ ਅਸਰ ਸ਼ੰਘਆਾਰ / 

(ਗੁ.ਗੰ.੫੯)। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਵਿਕਾਰਾਂ 
ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਸੁਖ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਸੀ ਹੈ - ਅਸਰ ਸੰਘਾਰੈ 

ਸੁ/ਮ ਵਸ /(ਗੁ .ਗ੍ਰੰ .੩੦)। 

“ਅਸੁਰ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ 'ਨਿਰਕਤਿ” ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਥ ਹੈ 

ਪ੍ਾਣਵਾਨ , ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ। ਆਚਾਰਯ ਸਾਯਣ ਨੇ “ਅਸੁਰ” ਦੀ 

ਵਿਉੱਪਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਪਰੇ ਸੁਟ ਦੇਵੇ, 

ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਬਲ। 'ਰਿਗਵੇਦ” ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇਵਤਿਆਂ 

ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵਜੋ' ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੰਦ , ਮਿੱਤਰ, 

ਦੀ ਵਿਅਕਤਿਕ ਰਹੱਸਮਈ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਾ ਸੂਚਕ 

ਬਣ ਗਿਆ। ਪਾਰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵਤਾ ਨਾਲ 
ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਰਤੋ' ਤੇ ਆਰਯਾਂ 

ਅਤੇ ਪਾਰਸੀਆਂ ਦੇ ਇਕੋ ਹੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਇਕੋ 

ਹੀ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਤੱਥ ਦਾ 
ਸੈਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਦ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ 

ਉਠ ਖੜੋਤਾ ਤਾਂ ਆਰਯਾਂ ਨੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ 'ਜੋ ਸੁਰ ਨਹੀਂ? 

ਅਰਥ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਪਾਰਸੀਆਂ ਨੇ “ਦੇਵ” 

(ਵੇਖੋ) ਸ਼ਬਦ ਦੈੱਤ ਜਾਂ ਦਾਨਵ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ “ਦੇਉ” ਸ਼ਬਦ ਇਸੇ ਭਾਵ-ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ 

ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

“ਸਤਪਥ ਬ੍ਰਾਹਮਣ” (13/8/26/1) ਵਿਚ ਦੇਵਤੇ ਅਤੇ 

ਅਸੁਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਵੈਰ ਵਾਲੇ ਮੰਨੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਰਾਣਾਂ ਅਤੇ 

ਤੌਰ ਤੇ ਦੈੱਤਾਂ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਾਂ (ਦੇਵਤਿਆਂ) 

ਨਾਲ ਸਦਾ ਖੜਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਰਾਂ 

ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 

ਹੈ। 

ਮਾੜੇ ਜਾਂ ਦੇਵਤਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਮ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਨੂੰ ਕੁਕਰਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਾੜੇ ਕਰਮ 
ਜਾਂ ਕੁਕਰਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ। “ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ” ਵਿਚ 

ਲਿਖਿਆ ਹੈ - ਕਾਲਤ ਕਰਮ ਲੇ ਜਗ ਆੰਹੇ ਕਰਠਾੀ/ ਨਾਮ 

ਅਸ਼ਰ /ਤਨ ਕੰ ਜਗ ਧਰਨਾ / 

ਅਸੁਰ-ਨਦੀ : ਇਸ ਸੈਯੁਕਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਅਸੁਰ (ਰਦਗੀ 

ਅਹਲਿਆ/ਅਹਿਲਿਆ 

ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਵਸਤੂ ਲਈ) ਅਤੇ ਨਦੀ (ਨਾਲੀ ਜਾਂ ਨਾੜੀ) ਲਈ 

ਵਰਤ ਕੇ ਯੋਗ ਮਤ ਦੇ ਸੈਦਰਭ ਵਿਚ “ਗੁਦਾ” ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ 

ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਸਮਾਧੀ ਲਗਾਉਣ ਵੇਲੇ ਪੈਰ 
ਦੀ ਅੱਡੀ ਨਾਲ ਗੁਦਾ (ਮਲਦ੍ਰਾਰ) ਦਾ ਮੁੱਖ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ 

ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੈਤ ਕੁੰਡਲਿਨੀ ਜਾਗਰਣ-ਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਆਰੈਭ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਨੇ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 

- ਅਸੁਰ ਨਦਾੰ ਕਾ ਝੰਧੈ ਆਲ / ਪੱਛਮ ਫੋਨ ਚੜਾਵੈ ਸ਼੍ਰ / 

(ਗੁ.ਰੰ.੯੭੪)। 

ਅਸੈਤ : ਜੋ 'ਸੈਤ' (ਵੇਖੋ) ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਸੰਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ 
ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ, ਰੁਚੀਆਂ ਸਾਤਵਿਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੈਤ ਨਹੀਂ 

ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਸ ਨੂੰ “ਅਸੈਤ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ “ਮਨਮੁਖ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਵਰਤੋਂ` ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ 

ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ “ਅਸੈਤ” ਦੇ ਸੈਪਰਕ ਵਿਚ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਸ 
ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ 

ਨੇ ਗੌਂਡ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਸੰਤ /ਮਲੰ ਕੈਛੁ ਸਨ7ਨ 

ਕਾਹੀਐ / £/ਲੰ' ਅਸੰਤੁ ਮਸ਼ਟੇ ਕ/ਨੇ ਰਹ# / (ਗੁ ਰੀ .੮੭੦)। 

ਅਹਕਰਣ : “ਅਹੌਕਾਰ” (ਵੇਖੋ) ਦਾ ਤਦਭਵ ਰੂਪ। ਸਿਰੀ 

ਰਾਗ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਅੰਤਿਗਾਰਿ 

/#/ਲਆੰ ਫਲ ਪਾਇਆ / /ਲਿਨਿ /ਵਿਚਹ ਅਹਕਾਰਣ 

ਚੁਕਾ/ਇਆ / (ਗੁ ਗੰ .੭੨)। 

ਅਹਲਿਆ/ਅਹਿਲਿਆ : ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅਹਲਿਆ ਦੇ 
ਉਪਾਖਿਆਨ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ 
ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਲੋਂਤ# ਤ੫ਾ ਆਹਲਿਆ 

/ਇਸਤਾ /ਤਸ਼ ਦਮ /ਏੰਦ ਲੁਭਾ/ਇਆ / ਸ਼ਹਸ ਸ਼ਨੰਰ /ਚਹਨ 

ਭਾਗ ਹੂਏ ਤਾ ਆਨੇ ਪਛੌਤਾ/ਇਆ /(ਗੁਰੀੰ.੧੩੪੩-੧੩੪੪)। 

ਅਹਲਿਆ ਵਿਧਾਸ਼ੂ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ, ਸ਼ਤਾਨੰਦ ਦੀ ਮਾਤਾ 

ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਪ੍ਭਾਤ ਵੇਲੇ 

ਸਿਮਰਨਯੋਗ ਪੰਜ ਪਵਿੱਤਰ ਕੰਨਿਆਵਾਂ (ਅਹਲਿਆ, ਦੋਪਦੀ, 
ਕੁੰਤੀ, ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਮੰਦੋਦਰੀ) ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਉਤੇ 

ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਤਯੁਗੀ ਪੁਰਾਤਨ ਦੌਦ-ਕਥਾ ਦੇ 

ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਦ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ 
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ਯਾਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਇੰਦੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨ ਮੰਨ ਕੇ 

ਅਹਲਿਆ ਨੂੰ “ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ” (ਵੇਖੋ) ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤਾ। 

ਇੰਦ ਤੋਂ ਇਹ ਜਰਿਆ ਨ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਹਲਿਆ ਨੂੰ 
ਪਤਿਬ੍ਰਤ ਧਰਮ ਤੋ ਪਤਿਤ ਕੀਤਾ। 

ਪਤਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋ' ਪੁਰਾਤਨ ਪ੍ਰਸੰਗ 

“ਬਾਲਮੀਕੀ ਰਾਮਾਇਣ” (ਬਾਲ ਕਾਂਡ/48-49) ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ 

ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਦੂ ਨੇ ਗੌਤਮ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ 

ਆਪਣੀ ਕਾਮ-ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਗੌਤਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ 

ਜਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਦੀ ਵਲ ਭੇਜਣ 

ਲਈ ਚੰਦ੍ਮਾ ਨੇ ਮੁਰਗੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ 

ਵੇਲੋਂ ਹੀ ਬਾਂਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਉਪਰੈਤ ਜਦ 

ਗੌਤਮ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਵਲ ਪਰਤਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 

ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਪ 

ਦਿੱਤਾ। ਅਹਲਿਆ ਸਿਲ ਬਣੀ ਅਤੇ ਸੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਦੀ 

ਚਰਣ-ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋਤਾ ਯੁਗ ਤਕ 

ਉਡੀਕਣਾ ਪਿਆ। 'ਇੰਦ੍” ਦੇ ਸਰੀਰ ਉਤੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ 

ਭਗ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣੇ ਅਤੇ “ਚੰਦ੍ਰਮਾ” ਉਤੇ ਸਥਾਈ ਕਲੈਕ ਲਗ 

ਗਿਆ। 

ਪੁਰਾਣ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਨਾਲ 

ਇਸ ਉਪਾਖਿਆਨ ਦਾ ਬਿੱਤਾਂਤ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ਉਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। 'ਬ੍ਹਮਵੈਵਰਤ ਪੁਰਾਣ” (ਅਧਿ. 61) ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਦੁ ਨੇ 

ਉਤੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੋ ਅਹਲਿਆ ਨਾਲ ਸੈਭੋਗ ਦੀ 

ਇੱਛਾ ਪ੍ਗਟ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਹਲਿਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤਿਬ੍ਰਤ 

ਧਰਮ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਵਾਰ ਗੌਤਮ ਦੀ 

ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਇੰਦੁ ਨੇ ਸੈਭੋਗ ਕਰਕੇ ਅਹਲਿਆ ਨੂੰ 

ਭੁਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਪਤਾ ਲਗਣ ਤੇ ਗੌਤਮ ਨੇ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ। 

'ਬ੍ਹਮਾਂਡ ਪੁਰਾਣ” (ਅਧਿ. 87) ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 

ਬਿਿੱਤਾਂਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

“ਅਹਲਿਆ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ 

“ਅਣਵਾਹੀ ਭੂਮੀ” ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਮਾਰਿਲ ਭੱਟ ਇਸ ਛਲ-ਪ੍ਰਸੈਗ 

ਨੂੰ ਰਾਤ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਰਾਤ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਉਸ 

ਨੂੰ ਬਲ-ਹੀਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। 

ਅਹਿਰਾਵਣ : ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ “ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ” ਵਿਚ 

ਅਹਿਰਾਵਣ ਵਲ ਸੈਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ -- ਰਾਮ ਚੰਦ ਮ/ਨੇਉ 
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%ਆ/ਹਰਾਵਣ ਭੰਦੁ ਝਭ?ਖਣ ਗੁਰਮ/ਖ ਪਰਚਾ/ਇਣੁ / 

(ਗੁ.ਗੰ.੪੨)। ਕਈ ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਹਿਰਾਵਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 

ਇਸ ਨੂੰ “ਅਹਿ” ਅਤੇ “ਰਾਵਣ” ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਮੰਨ ਕੇ “ਅਹਿ” ਦਾ 

ਅਰਥ 'ਹੰਕਾਰੀ” ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੈਗਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 

ਅਹਿਰਾਵਣ (ਅਹਰਾਵਣ) ਦਾ ਇਕ ਨਾਮਾਂਤਰ 

“ਐਰਾਵਣ” ਜਾਂ “ਅਯਰਾਵਣ” ਵੀ ਹੈ।“ਬਾਲਮੀਕੀ ਰਾਮਾਇਣ” 

ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਉਲੇਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ “ਆਨੰਦ ਰਾਮਾਇਣ” 

ਅਤੇ ਉਸ ਤੋ ਪਭਾਵਿਤ ਰਾਮ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ 

ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸੈਗ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਲੋਕ-ਪਰੈਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 

ਰਾਵਣ ਦਾ ਮੌਸੇਰਾ ਭਰਾ, ਪਾਤਾਲ-ਵਾਸੀ ਮਿੱਤਰ, ਆਦਿ ਸੀ। 

ਇਹ, ਅਸਲ ਵਿਚ, ਦੋ ਰਾਖਸ਼ ਭਰਾ ਸਨ -- ਅਹਿਰਾਵਣ 

ਅਤੇ ਮਹਿਰਾਵਣ (ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਲੇਖ “'ਬਚਿਤ ਨਾਟਕ” ਵਿਚ 

ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਵਣ ਦਾ ਭਰਾ 

ਮੰਨਿਆ ਹੈ -- ਲਖ ਪੁਤ ਪੰਤੇ ਸ਼ਵਾ ਲਖ ਕੰਭਾਕਰਣੁ ਆ/ਹਰਾਵਣੁ 

ਭਾਏ - 31/19)। ਰਾਵਣ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇ' ਸੀ 

ਰਾਮ ਚੌਦਰ ਅਤੇ ਲੱਛਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਸੁਬੇਲ ਪਰਬਤ 

ਉਤੇ ਗਏ , ਜਿਥੇ ਰਾਮ ਅਤੇ ਲੱਛਮਣ ਸੌਂ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੇ 

ਵਾਰ ਤੋਂ ਰਾਮ ਅਤੇ ਲੱਛਮਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਨੂਮਾਨ ਨੇ 

ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। 

ਨਿਕੁੰਭਿਲਾ ਨਗਰ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਹਨੂਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 

ਪੁੱਤਰ ਮਕਰਧੂਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਰਾਮ ਅਤੇ ਲੱਛਮਣ ਨੂੰ 

ਸਵੇਰੇ ਕਾਮਾਕ੍ਸ਼ੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਹਨੂਮਾਨ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਉਹ 

ਚੁਪ-ਚੁਪਾਤੇ ਹਮਲਾ ਨ ਕਰ ਸਕੇ । ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਘੋਰ 

ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅਹਿਰਾਵਣ ਅਤੇ ਮਹਿਰਾਵਣ ਦੇ ਲਹੂ 

ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਰੂਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਣ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਹਿਰਾਵਣ 

ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ , ਜੋ ਨਾਗ-ਕੌਨਿਆ ਸੀ, ਹਨੂਮਾਨ ਨੂੰ ਦਸਿਆ 

ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲ-ਪੂਰਵਕ ਉਥੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ 

ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਉਪਾ ਦਸਣ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ਰਤ 

ਰਖੀ ਕਿ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਉਪਰੈਤ ਸੀ ਰਾਮ ਉਸ ਨਾਲ 

ਵਿਆਹ ਕਰਨਗੇ। ਹਨੂਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੀ ਰਾਮ ਦੇ 
ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਨਾਗ-ਕੌਨਿਆ ਦਾ ਪਲੰਘ ਨ ਟੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਰਾਮ 

ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਣਗੇ । ਨਾਗ-ਕੌਨਿਆ ਦੇ ਦਸਣ 

ਤੇ ਹਨੂਮਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੌਰੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 

ਜੀਵਿਤ ਰਖਣ ਲਈ ਅੰਮ੍ਿਤ-ਬੂੰਦ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। 

ਫਿਰ ਇਕ ਭੌਰੇ ਨੇ ਨਾਗ-ਕੌੰਨਿਆ ਦਾ ਪਲੰਘ ਖੁਰਚ-ਖੁਰਚ 



ਅਹੀਆਪੁਰ ਵਾਲੀ ਪੋਥੀ (ਪੁਸਤਕ) 

ਕੇ ਪੋਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਰਾਖਸ਼ ਮਾਰੇ 

ਗਏ ਅਤੇ ਜਦ ਰਾਮ ਨੇ ਨਾਗ-ਕੰਨਿਆ ਦੇ ਪਲੰਘ ਉਤੇ ਪੈਰ 

ਰਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ, ਪੋਲਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ, ਤੁਰਤ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। 

ਫਲਸਰੂਪ, ਨਾਗ-ਕੰਨਿਆ ਨੇ ਆਤਮ-ਦਾਹ ਕਰ ਲਿਆ। 

ਅਹੀਆਪੁਰ ਵਾਲੀ ਪੋਥੀ (ਪੁਸਤਕ) : ਇਸ ਪੁਸਤਕ 
ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਲਦ (ਖੰਡ) ਸੈਨ 1998 ਈ. ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

“ਅਹੀਆਪੁਰ ਵਾਲੀ ਪੋਥੀ” ਦਾ ਭੂਮਿਕਾ ਖੰਡ ਹੈ ਅਤੇ 

ਪਾਠ-ਭਾਗ ਦੂਜੇ ਖੇਡ ਵਿਚ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਛਪਿਆ ਨਹੀਂ। 
“ਭੂਮਿਕਾ” ਨੂੰ ਸੈਪਾਦਕ ਪੇ੍ . ਪੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ 

ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਪੋਥੀ ਦੀ ਪੈੜ; “ਪੋਥੀ”/ 

ਪੋਥੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ : ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ; 'ਪੋਥੀ'/ਪੋਥੀਆਂ ਦਾ 

ਜ਼ਿਕਰ : ਨਵਿਆਂ ਵਲੋਂ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖੀਂ ਡਿਠੀਆਂ; ਨਾਂ ਦੇ 

ਚਾਰ ਅਧਿਆਇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਵਿਚ 'ਪੌਥੀ” ਦੀ ਸੈਰ, 
“ਪੋਥੀ” ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ, “ਪੋਥੀ” ਵਿਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ, 

“ਪੋਥੀ” ਦੇ ਅੰਕ, “ਪੋਥੀ” ਵਿਚ ਕਾਟੇ ਤੇ ਸੁਧਾਈਆਂ, 'ਪੋਥੀ” 

ਦਾ ਬੇਨਤੀ-ਪੱਤਰ, “ਪੋਥੀ” ਦੇ ਕੋਰੇ ਪੱਤਰੇ, ਪਦ-ਜੋੜਾਂ ਦੇ 

ਭੇਦ, “ਪੋਥੀ” ਦੇ ਪਾਠ-ਭੇਦ, ਚੌਥੇ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਊਚੇ ਮੰਦਰ, “ਪੋਥੀ” ਦੀ ਵਰਣਮਾਲਾ, 

“ਪੋਥੀ” ਦੀ ਉਮਰ, “ਪੋਥੀ” ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ, ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, 

ਨਾਂ ਦੇ 15 ਅਧਿਆਇ ਹਨ। ਤੀਜੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਛੇ ਜ਼ਮੀਮੇ 

(ਅੰਤਿਕਾਵਾਂ) ਹਨ। ਚੌਥੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ 

ਸੂਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ 

ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਣਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਟਿਲ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਸ ਪੂਰਵ-ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ 

ਬਾਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤੋਂ` ਪੋਥੀਆਂ 

ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਵਾਇਤ ਨਿਰਾਧਾਰ ਹੈ (ਵੇਖੋ “ਆਦਿ 

ਬੀੜ ਬਾਰੇ')। ਇਸ ਪੂਰਵ-ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਧਾਰਣਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੱਥ ਮਿਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਮ ਵਿਚ 

ਸੈਕਲਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ 

ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਨਕਾਰ 

ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ ਦੋਸ਼-ਅਤੀਤ ਬਣ ਕੇ ਇਸ 

ਪਰਥਾਇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂ 
ਬਣਾਇਆ। ਪੋਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਦਵਾਨ 
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ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਥੀਆਂ 

ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਕਿਉ' ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਥੀਆਂ 

ਵੀ ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰੀਖਣ ਦੀ ਆਸ 

ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਪੌ੍ . ਪੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ 

ਵੀ ਮੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ “ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਊਚੇ ਮੰਦਰ”.... 

ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸ਼ਲਿਸ਼ਟ ਰੂਪ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚਲੇ ਅੰਤਿਮ ਪਦੇ 

ਨੂੰ ਨਿਰਦੁਅੰਦ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਅਗੇ ਚਲਦੇ 

ਗਏ। ਆਪਣੇ ਮਤ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਬਿਨਾ ਨਾਂ ਦਸੇ ਮਿੱਤਰਾਂ 

_ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅਖਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਗਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 

ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ ਪੰਨਾ 232 ਉਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਇਸ ਸੋਬੈਧ 

ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਇਕ ਵਿਦਵਾਨ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਇਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ 

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੁਗਟਾਇਆ ਸੀ ਕਿ - 

ਪੰਲਾਬ /ਵਿਚ ਬਾਣਾ ਦੇ ਸ਼ੰਕਲਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਗਣੰਸ਼ ਸਾ ਗਰ 

ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜਾ ਨੇ ਆਪਣਾਂ %ਮੰਦ ਝੰੜ' ਨਾਲ਼ ਕੀਤਾ 

77 ਤੋੰ /ਜੰਨੇ ਸੰਕਲਨ, ਸਾਨੂੰ #ਲਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ 

ਗੀਇੰਦਵਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਪੌਥੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਈੰ ਥ਼ੰਨੇ ਜਾ 

ਦਾ ਜਾਂ ਭਾਈ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਦਾ ਬੀੜ ਹੈ, ਅਨੈਂਟੇਆਂ ਦੇ 

ਸੰਕਲਨ ਹਨ, ਚਾਹੋ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੋਵ ਯੂਨਵਰਸਟ 

ਦਾ ਲਾ/ਇਬੂੰਗੀ ਦੇ ਨੰਬਰ 1245 ਵਾਲਾ ਥੋੜ ਹੈ - /ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਸੱਆੰ ਦੇ /ਪੱਛੰ ਪ੍ਰੰਰਕਾ ਤੋੰ ਉਤੰਜਕਾ ਆ ਉਹ 'ਆੰਦਾ 

ਬੀੜ ਲੋ ਸ਼ੀ ਗਰ ਆਰਜਨ ਦੋਵ ਜਾ ਨੰ 7663 /ਝ. ਜਾਂ 

7604 ਈਂ. ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕ7ਤ?“ਕਰਵਾਈੰ .# / ਮੇਰਾ 

/ਵਸ਼ਾ ਇਤਹਾਸ ਹੈ ਤੇ ਅਹੀਆਮਰ ਵਾਲੀ ਪੌਥਾੰ” ਦੇ 

ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱ ਵਾ ਪਰੰਪਰਾ-ਵਸ਼, 

ਗੀਇੰਦਵਾਲ ਵਾਲਆਂ ਪੰਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰ ਗੁਰ ਅਰਜਨ 

#਼ਾਂ, ਪਰ ਤਾਹਾੜੇ ਸ਼ਲੂਤਾਂ ਨੇ ਮਨੀ ਰਾਏ ਸ਼ਦਲ /ਦੱਤਾ ਹੈ / 

ਹਾਣ #ੱ ਸੰ ਗੜ ਅਰਜਨ ਦੇਵਾ ਜੀ ਵਾਲ 'ਅਸੰਦ ਥੋੜ" 
ਨੂੰ ਗਰਝਾਣਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸੰਕਲਨ 
ਮੰਨਣ ਲਗ /੫ਆ ਹਾਂ/ 

ਮੋਰਾ ਜੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਹਾਂ 

ਉਪਰੋਕਤ ਟੂਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਰਵ-ਨਿਰਧਾਰਿਤ 

ਧਾਰਣਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 

(ਗੱਪਸ਼ੱਪ) ਰਾਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਹਿਜ ਹੀ ਅਨੁਮਾਨ 

ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾ 



ਅਹੋਈ (ਪੂਜਾ) 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋ. ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਣਾ ਕਿ ਇਸ 

ਪੋਥੀ ਦਾ ਰਚਨਾ-ਕਾਲ 1581 ਈ. ਤੋ 1610 ਈ. ਦੇ 

ਵਿਚਾਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਸਵੈ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ 

ਲਈ ਪ੍ਰ. ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਿੱਧ 

ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 

ਪ੍ਰੋ. ਪੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੋ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ 

ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੈਪਾਦਨ ਵੇਲੋ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਥੀਆਂ 

ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 

ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ 

(ਪੰਨਾ 299) ਵਿਚ ਧਾਰਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ -- “ਮੈਂ ਗੁਰੂ 

ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਸੈਪਾਦਕ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ 

ਇਹ ਰਚਨਾ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਹੀਆਪੁਰ ਵਾਲੀ 

ਪੌਥੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤੀ।' ਪਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਹੋਰੀਂ ਇਸ 

ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਅਨੌਕ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਮੌਖਿਕ ਪਰੈਪਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ 

ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਉਤਾਰੇ 

ਨਹੀਂ' ਕੀਤੇ , ਸਗੋ' ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ 

ਨੂੰ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਸੋਧ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 

ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 

ਆਪਣੀ ਸੈਪਾਦਨ ਤਕਨੀਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰੂਪ 

ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਵੀ 
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਕੇ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇ' ਕਿ 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੇਰ ਸਾਮਗੀ। ਤਰਤੀਬ ਜਾਂ ਬਾਣੀ-ਕੁਮ ਵੀ 

ਸੋਪਾਦਕ ਨੇ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਨ ਕਿ ਪੋਥੀਕਾਰ ਨੇ। 

ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਪੇਥੀਕਾਰ ਇਤਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗ ਨਹੀਂ ਸੀ 

ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 

ਸੈਪਾਦਨ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਪੋਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰਨ ਤੋ' ਭਿੰਨ ਅਤੇ 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਕਲਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਲਖਾਇਕ 

ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਅਰਥ ਵਿਚ 

ਉਛਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਪੋਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਣਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ 

ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪੋਥੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖ ਕੇ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ 

ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪੋਥੀ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਮਿਲਾਨ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੀ 

ਗਈ ਪ੍ਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਅਹੋਈ (ਪੂਜਾ) : ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਨੇ “ਅਹੋਈ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ 

ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 

ਅਹੋਂਈ (ਪੂਜਾ) 

ਅਹੋਈ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ 

ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਉਹ ਇਸਤਰੀ 

ਖੋਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਮਣ ਭਾਰ ਢੋਵੇਗੀ 
- ਕਘੀਰ ਹਠ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਛਡਿ ਕੇ ਅਹੋਈ ਰਾਖੈ ਨਗਰ / 

ਰਾਦਗੀ ਹੋਇ ਕੰ ਅਓਉਂਤਰੈ ਭਾਰ ਸ਼ਹੰ ਮਨ ਚਾ/ਰ/ (ਗੁ .ਗੁੰ. 

੧੩੭੦)। 

“ਅਹੋਈ ਪੂਜਾ” ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਕ 

ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜੋ ਅਸੂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੁਰਗਾ ਅਸ਼ਟਮੀ ਤੋਂ' ਪੰਦਰ੍ਹਾਂ 

ਦਿਨ ਬਾਦ ਕੱਤਕ ਵਦੀ 8 ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਦਿਨ ਸੈਤਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 

ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਵਰਤ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਹੋਈ ਦੇਵੀ 

ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੌਖ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਈ" ਵੀ ਕਹਿ 

ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਇਹ ਸ਼ਬਦ “ਅਣਹੋਣੀ” 

ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋ' ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਤਕ ਵਦੀ 

4 ਨੂੰ “ਕਰਵਾ ਚੌਥ” ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਪਤੀ 
ਦੀ ਲੈਮੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਵਰਤ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫੇਣੀਆਂ 

ਅਤੇ ਮਿਠਿਆਈ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਰਘੀ ਵੇਲੇ ਖਾ ਕੇ ਸੈਤਾਨ 

ਵਾਲੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਿਰਾਹਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਜਲ ਵਰਤ 

ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ। “ਅਹੋਈ” ਦੀ ਪੂਜਾ ਲਈ ਦਿਨ ਭਰ ਕਈ 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ 

ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਮਾਤਾਵਾਂ ਪੂਜਾ ਵਾਲੀ ਕੰਧ ਉਤੇ ਅਹੋਈ (ਦੇਵੀ) 

ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉ'ਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਲ ਰੈਗ 

ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਅਹੋਈ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ 

ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਾਲੇ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋ 

ਧਾਰਣਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਕ ਧਾਰਣਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਂਝੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ 

ਚਾਨਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਗੌਰੀ ਦੇਵੀ ਦਾ 

ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਹੋਈ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹਨੇਰੇ 

ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ ਦਾ 

ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਧਾਰਣਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਅਹੋਈ ਦਾ ਕਾਲਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਅਹੋਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ 

ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਹੋਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਘਰ ਵਿਚ ਪੁੱਤਰ 

ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਹੋਈ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਲਾਲ ਰੈਗ ਦਾ 

ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਲਗਦਾ ਹੈ। 



ਅਹੈਕਾਰ 

ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਅਹੋਈ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ 

ਖ਼ੂਬ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚਾਵਲ ਦਾ ਭੋਗ 

ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੁਰੋਹਤਣ ਤੋ ਅਹੋਈ ਦੇਵੀ ਦੀ 

ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਘਰ 

ਦੇ ਪੋਚੇ ਲਈ ਟਿੱਥੇ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਣ ਗਈ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਦੀ 

ਖੁਰਪੀ ਨਾਲ ਸਹੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਉਪਰੈਤ 

ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਸੱਤੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ। 

ਦੁਖਿਆਰਨ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਸਾਧਿਕਾ ਤੋਂ ਉਪਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ 

ਅਹੋਈ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਫਲਸਰੂਪ ਉਸ ਦੇ ਘਰ 

ਸੱਤ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋ ਸੈਤਾਨ 

ਵਾਲੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕੱਤਕ ਵਦੀ 8 ਨੂੰ ਅਹੋਈ ਦੀ 

ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਵਰਤ ਰਖਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਚਲ ਪਈ। ਤਾਰੇ 

ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਇਹ ਵਰਤ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਸ ਜਾਂ 
ਕਿਸੇ ਸਪੁੱਤੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਆਟਾ ਅਤੇ ਗੁੜ ਥਾਲੀ 

ਵਿਚ ਧਰ ਕੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਹੋਈ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਵਾ 

ਪੁਰੋਹਤਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਣੇਪੇ ਵੇਲੇ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਦਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ-ਉਂਪਾਸਕ ਇਸ ਵਰਤ ਦਾ ਸੋਬੋਧ ਯਸ਼ੋਦਾ 

ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਰ ਅਕਾਸੁਰ ਅਤੇ ਬਕਾਸੁਰ 

ਨਾਂ ਦੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਗਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਤਾ ਪਿਛੋਂ ਇਤਨੀ 

ਘਬਰਾਈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਸ ਨੇ ਬਿਨਾ ਖਾਏ-ਪੀਏ ਗੁਜ਼ਾਰ 

ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਤਾਰੇ ਨਿਕਲੇ, ਤਦ ਸਾਖਿਆਤ ਕਿਸ਼ਣ ਵਾਪਸ 

ਪਰਤੇ। ਤਦ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਅੰਨ ਜਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਦੋਹਾਂ 

ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਕ 

“ਅਣਹੋਣੀ” ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ “ਅਣਹੋਣੀ” 

ਸ਼ਬਦ ਹੀ “ਅਹੋਈ” ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਭਗਤਾਂ ਨੰ 

ਵਰਤ ਰਖਣ ਦੀ ਪ੍ਥਾ ਤੋਰ ਲਈ। 

ਅਹੌਕਾਰ : ਵੇਖੋ “ਹਉਮੈ”, 'ਹੈਕਾਰ”। 

ਅਕਤਿਡਾ : ਅਕ ਉਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਟਿੱਡਾ ਜਿਸ 
ਦਾ ਰੈਗ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਰਕੇ ਹਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। “ਮਲਾਰ 

ਕੀ ਵਾਰ” ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੋਵ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ 
ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ 

ਦਿੰਦਾ ਹੈ --ਆਕ /ਨੈਉਂ ਪ੍ਰਨਿੰਤ ਕਠੇਂ ਅਕ/ਤਿਡਾ ਅਕ' ਡਾਲ 
ਥਾਹ ਖਾ/ਇ / ਖਸਮ ਭਾਵੇ ਓਹੋਂ ਚੰਗਾ /ਜਿ ਕਠੇ ਖੁਦਾ/ਇ ਖੁਦਾ/ਇ/ 

(ਗੁਗ੍ੰ.੧੨੮੬)। 

24 ਅਕਬਰ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ 

ਅਕਬਰ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ : (ਗੁਰੂ) ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਪੂਰਣ 
ਹੋਣ (ਸੈਨ 1604 ਈ.) ਤੇ ਦ੍ਰੈਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 

ਅਗੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਾਮਗੀ 

ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 'ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 

ਦੇਵ” (ਵੇਖੋ) ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ 
ਕਰਨ ਲਈ ਬੀੜ ਸਹਿਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ 

ਨੂੰ ਬਟਾਲੇ ਭੇਜਿਆ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਕਬਰ 

ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ 

ਕਈਆਂ ਪੰਨਿਆਂ ਤੋ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਵਾਏ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 

ਉਸਤਤਿ ਵਿਚ ਸਨ। ਅਕਬਰ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ 51 

ਮੋਹਰਾਂ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ 

ਖ਼ਿਲਤ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਖ਼ਿਲਤ ਭੇਜਿਆ। 

ਅਕਬਰ ਬਾਬਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁਮਾਯੂੰ ਦੇ ਘਰ ਬੇਗਮ 

ਹਮੀਦਾਬਾਨੁ ਦੀ ਕੁਖੋਂ` 15 ਅਕਤੂਬਰ, 1542 ਈ. ਨੂੰ 

ਅਮਰਕੋਟ (ਸੂਬਾ ਸਿੰਧ) ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ' ਹੁਮਾਯੂੰ 
ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਖਾ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਜ ਗਿਆ 

ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਬਚਪਨ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਕਾਮਰਾਨ ਕੋਲ ਕਾਬਲ 

ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿਚ ਬੀਤਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ-ਲਿਖਣ ਵਿਚ ਕੋਈ 

ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕਰਤਬਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ 

ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਯੁੱਧਾਂ 

ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 20 ਜਨਵਰੀ, 1556 

ਈ. ਨੂੰ ਹੁਮਾਯੂੰ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਪਿਛੋਂ ਪੌਣੇ ਚੌਦਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ 

ਉਮਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਬੈਰਾਮ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ 

ਵਿਚ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਦੀ ਉਤੇ ਬੈਠਾ। 

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਅਕਬਰ ਦੀ ਸੈਨਾ 

ਦੀ ਪਾਨੀਪਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਜੰਮ ਕੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। 5 

ਨਵੰਬਰ, 1556 ਈ. ਨੂੰ ਮੁਗ਼ਲ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਅਤੇ 
ਅਕਬਰ ਦਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ 

ਨੇ ਆਗਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ 

“ਅਕਬਰਾਬਾਦ” ਰਖਿਆ। 

ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੈਰਾਮ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਾਗ-ਡੋਰ 

ਸੰਭਾਲੀ ਰਖੀ ਪਰ ਅਕਬਰ ਉਸ ਦੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੇ 

ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਗਰੇ ਤੋਂ' ਦਿੱਲੀ 

ਆ ਕੇ ਬੈਰਾਮ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਰਤਰਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਰਾਜ 

ਦਾ ਕਾਰਜ-ਭਾਰ ਸੋਭਾਲ ਲਿਆ। ਬੈਰਾਮ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧ 

ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉੱਸ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ 

ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਕੇ ਵਲ ਚਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਛਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 



ਅਕਬਰ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ 

ਇਸ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਸਿਰਕਸ਼ ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੋੱ 

ਆਪਣਾ ਰਾਜ-ਮਾਰਗ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ 

ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ 

ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਲੇ ਮਾਲਵਾ, ਅੰਬੇਰ (ਆਮੇਰ) ਅਤੇ ਜੋਧਪੁਰ 

ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤਕ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। 

ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ 

ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਉਦਾਰਤਾ 

ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਤੀਰਥ-ਯਾੜ੍ਾ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ 

ਪ੍ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 

ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨ ਕੀਤੀ। ਜੈਪੁਰ 

ਅਤੇ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਅਕਬਰ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ 

ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਏ , ਪਰ ਮੋੇਵਾੜ (ਮੇਵਾਰ) 

ਦੇ ਮਹਾਰਾਣਾ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨ ਕੀਤੀ। 

ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਡ ਦੇਣ ਲਈ ਅਕਬਰ ਨੇ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਉਤੇ ਹਮਲਾ 

ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਣਾ ਘਾਇਲ ਹੋ ਕੇ ਕਿਲੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, 

ਪਰ ਜੈਮਲ ਅਤੇ ਫੱਤਾ ਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪੂਤ ਯੋਧੇ ਅਦੁੱਤੀ ਵੀਰਤਾ 

ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰੇ ਗਏ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਸ ਵੀਰ-ਕਾਵਿ ਦਾ 

ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਸ਼ਿਰ ਸੈਨ 1567 ਈ. ਵਿਚ 

ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਣਥੰਭੌਰ ਦੇ ਕਿਲਿਆਂ ਉਤੇ ਅਕਬਰ ਨੇ 

ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕਾਲਿਜਰ, 

ਮਾਰਵਾੜ ਅਤੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਤਕ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਜਰਾਤ 

ਤਕ ਜਾ ਪਹੁੰ ਚਿਆ। ਇਧਰ ਪੂਰਬ ਵਲ ਇਸ ਨੇ ਸੋਨ 

1572-1574 ਈ. ਵਿਚ ਬੈਗਾਲ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ 

ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਇਸ ਨੇ 

ਕਸ਼ਮੀਰ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬਿਲੋਚਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਤਕ 

ਆਪਣੀ ਰਾਜ-ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੀ 

ਪ੍ਭੁਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਬਹੁਤ 

ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਦਮੋਦਰ ਨੇ 

ਆਪਣੇ “ਹੀਰ” ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਵਿਚ ਸੈਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਪਾਤਸ਼ਾਗੀੰ 

ਜੰ ਅਕਥ਼ਰ ਸੰਦ, ਹਲ ਨ ਹੱਜਤ ਕਾਈ / 

ਅਕਬਰ ਨੇ ਨਿੱਤ ਵਧਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ 

ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ। ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਰੂਪ 

ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਪ੍ਰਤਿ ਉਦਾਰਤਾ ਦਾ ਰਵੈਯਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ 

ਹੋਇਆਂ “ਦੀਨ-ਇਲਾਹੀ” ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 

ਹਰ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਨ -- ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, 

ਅਕਾਲ- ਤਖ਼ਤ 

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਤਿ ਭਗਤੀ-ਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਆਸਥਾ, ਮਾਸ ਖਾਣ 

ਅਤੇ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ, ਇਸਤਰੀ ਸਹਿਵਾਸ 

ਵਿਚ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦਾਨ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰੇ 

ਲਗਾਉਣਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਧਰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਕਬਰ 

ਖ਼ੁਦ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ 

ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ 'ਅੱਲਾ-ਹੂ-ਅਕਬਰ” 

ਕਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ 'ਜੱਲੇ-ਜਲਾਲ-ਹੂ” ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ 

ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪਗੜੀ ਵਿਚ ਅਕਬਰ ਦਾ ਇਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ 

ਚਿੱਤਰ ਵੀ ਰਖਦੇ। ਪਰ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਮੌਲਾਣਿਆਂ ਨੇ ਅਕਬਰ 

ਦੇ ਇਸ ਨਵੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕਈਆਂ ਪਾਂਤਾਂ ਵਿਚ 

ਬਗ਼ਾਵਤ ਵੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਅਕਬਰ ਨੌ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਨਾਲ 

ਦਬਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ' ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ 

ਘਟਾ ਉੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਧਰਮ ਅਕਬਰ ਦੇ ਜੀਵਨ- 

ਕਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। 

ਅਕਬਰ ਨੇ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਧਾਰ 

ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ-ਗ੍ੰਥਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਰਸੀ ਵਿਚ 

ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਧਰਮ-ਗ੍ੰਥਾਂ ਨੂੰ ਭਾਖਾ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ 

ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ 

ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਇਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ 

ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਦਰਦਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਸੈਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ 

ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਵੀ 

ਰੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰ-ਉਪਦੇਸ਼ 

ਲਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ 

ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਦੱਖਣ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿਚ ਰੁਝੇ ਹੋਣ ਕਾਰਣ 

ਅਕਬਰ ਦੇ ਲੜਕੇ ਸਲੀਮ (ਜਹਾਂਗੀਰ) ਨੇ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕੀਤੀ, 

ਪਰ ਸੈਨ 1603 ਈ. ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਪਿਤਾ ਦੀ 

ਅਧੀਨਗੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ। 16 ਅਕਤੂਬਰ, 1605 ਈ. 

ਨੂੰ ਅਕਬਰ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤਾਪੀ, ਰੈਭੀਰ, 

ਉਦਾਰ, ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ। 

ਅਕਾਲ-ਤਖ਼ਤ : ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਸ ਬੀੜ ਦਾ 

ਪ੍ਕਾਸ਼ ਹਰਿ-ਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਨਿੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 

ਸੁਖਾਸਨ ਲਈ “ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ” ਉਤੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਪੂਰਣ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿ-ਮੰਦਰ 

ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

'ਅਕਾਲ-ਤਖ਼ਤ” ਅਸਲੋ' ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ 



ਅਕਾਲ- ਤਖ਼ਤ 

ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਉੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਖ਼ਤ-ਨਮਾ 
ਇਕ ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਨੇ ਸੈਨ 1606 
ਈਂ. (1663 ਬਿ.) ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੈਨ 1608 ਈ. 
ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਉਦ' 
'ਅਕਾਲ-ਬੁੰਗਾ” ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ 

ਆਪਣਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ 
ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਨਾਲੋ ਸ਼ਸਤਾਂ 
ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਥੇ ਹੀ ਕਥਾ-ਵਾਰਤਾ 

ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਢਾਢੀ ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। 

ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 
ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਰਖਿਆ 
ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ । ਫਲਸਰੂਪ ਅਕਾਲ-ਬੁੰਗੇ ਦੀ 
ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖ-ਧਰਮ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ 
ਵਿਕਾਸ ਆਰੈਭ ਹੋਇਆ। ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਹੀ ਸਥਾਨ 
ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੈਦੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ। ਸਾਲ ਵਿਚ ਵਿਸਾਖੀ 
ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਅਵ੍ਸਰਾਂ 'ਤੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਥੇ 
ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਸੈਕਟ ਵੇਲੇ ਵੀ 
ਇਥੇ ਹੀ ਗੁਰਮਤੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਦੇ ਝਗੜੇ ਵੀ ਇਥੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਂਦੇ । ਤਨਖ਼ਾਹੀਏ ਸਿੱਖਾਂ 
ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਇਥੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। 
ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਜਾਰੀ 
ਕੀਤਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਭ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੈਦੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੰਦਾ। 
ਇਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 
ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਿਮੰਦਿਰ 
ਸਾਹਿਬ (ਪਟਨਾ), ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ (ਨਾਂਦੇੜ), ਆਦਿ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ 
ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 
'ਅਕਾਲ-ਬੁੰਗਾ” ਦੀ ਥਾਂ “ਅਕਾਲ-ਤਖ਼ਤ” ਕਿਹਾ ਜਾਣ 
ਲਗਿਆ। ਇਸ ਤਖ਼ਤ ਉਤੇ ਦੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ, ਦੋ 
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੇਕ ਸ਼ਹੀਦ ਅਤੇ ਧਰਮੀ 
ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤ੍੍ ਸੈਭਾਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਸੈਨ 1921 ਈ. ਤੋਂ 
ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੋਧ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਚਲਾ 
ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ 
ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 6 ਜੂਨ, 1984 ਈ. ਨੂੰ ਬਲੂ-ਸਟਾਰ 
ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲ-ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ 
ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਰਾਤਨ ਇਮਾਰਤ ਗਿਰਵਾ 
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ਕੇ, ਉਸੇ ਥਾਂ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 

ਅਕਾਲ-ਪੁਰਖ : ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ “ਅਕਾਲ 
-ਮੁਰਤਿ” (ਵੇਖੋ) ਅਤੇ “ਕਰਤਾ-ਪੁਰਖ” (ਵੇਖੋ) ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ 
ਹੈ। “ਅਕਾਲ-ਪੁਰਖ” ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਬਦ-ਯੁਗਲਾਂ ਤੋਂ 
ਇਕ-ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ 
ਸ਼ਬਦ-ਯੁਗਲਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਗ੍ਹਿਣ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ ਅਤੇ 
ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲ-ਪੁਰਖ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ “ਅਕਾਲ-ਪੁਰਖ' 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ- 
ਪੁਰਖ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਉਹ ਪੁਰਖ ਅੱਲਖ, ਅਰੀਮ ਅਤੇ ਵਿਚਿਤੁ੍ ਹੈ - ਤੂੰ ਅਕਾਲ 
ਪਰਲ ਨਾਹ ਨਨ ਕਾਲਾ / ਤੂ ਪਰਲ ਅਲੌਖ ਅਗੰਮ /ਨਰਾਲਾ/ 
(ਗੁ.ਰੰ.੧੦੩੮)। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਵੀ ਗਉੜੀ ਰਾਗ 
ਵਿਚ ਪਰਮਸੱਤਾ ਲਈ “ਅਕਾਲ-ਪੁਰਖ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ' 
ਕੀਤੀ ਹੈ - ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਗਾਨੰਧ ਬੋਧ / ਸੁਨਤ ਜ਼ਸ਼ੋਂ ਕੀਟ 
%% ਥਏ /(ਗੁ ਗੰ .੨੧੨)। 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਖੁ ਸਰੂਪ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ , ਸਗੋ' ਕਾਲ ਉਸ 
ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹੈ। 

ਅਕਾਲ-ਬੁਗਾ : ਵੇਖੋ ਅਕਾਲ-ਤਖ਼ਤ'। 

ਅਕਾਲ-ਮੂਰਤਿ : ਇਹ ਸ਼ਬਦ-ਯੁਗਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਦੁਆਰਾ ਮੂਲ-ਮੰਤ੍ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਾਚਕ ਵਜੋ' 
ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਸੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ 

ਸਰੂਪ (ਮੂਰਤ) ਕਾਲ-ਅਤੀਤ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਜੋ ਕਾਲ ਦੀਆਂ 

ਸ਼ਕਤੀ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ , ਜੋ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹੀ 
ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ “ਜਪੁਜੀ” ਦੇ ਪਹਿਲੇ 
ਸਲੋਕ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ - ਆਮਦ 
#ੰਚੁ ਸੁਗਾ/ਦ ਸਚ / ਹੰ ਭੀ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਹੋਸ਼ ਭੀ ਸ਼ਦੁ / 
(ਗੁ.ਗ੍ੰ.੧)। 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਤਿਪਾਦਿਤ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੁਕਤ 
ਹੈ। ਸੋਰਠਿ ਰਾਗ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ 
ਕਿ - ਅਲਥ' ਅਪਾਰ ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਨਾ ਤਿਸ਼ ਕਾਲ ਨ 
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ਕਾਰਮਾ / (ਗੁ.ਗੰ.੫੯੭)। ਗੁਰੁ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਨੂੰ “ਅਕਾਲ-ਮੂਰਤਿ' ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ 

ਨੂੰ 'ਖਉ (ਵਿਨਾਸ਼) ਤੋ ਮੁਕਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ - ਅਕਾਲ ਮੁਗੱਤਾ 

ਜਿਸ਼ ਕਦੇ ਨਾਹ ਖਉਂ / (ਗੁ ਗੰ .੧੦੮੨)। 
ਮੁਲ-ਮੰਤ੍ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ “ਅਕਾਲ-ਮੂਰਤਿ” 

ਪਰਮਾਤਮਾ “ਸਤਿਨਾਮ” ਵੀ ਹੈ। ਸਤਿਨਾਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਦਾ 

ਵਿਦਮਾਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੱਤ੍ਰ । ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ, ਸਰਵਤ੍ 

ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ “ਸਤਿ” ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਉਸ ਉਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫੇਰ ਜਾਂ ਗੇੜ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ 

ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਸੈਸਾਰ ਦੀ ਹਰ ਇਕ ਵਸਤੂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨਾਲ 

ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ 

ਵਾਸਤੇ ਅਸਤਿ ਹੈ, ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਕਾਲਵਸ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 

ਵੀ ਕਿਉਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 

ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਉਤੇ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ 

ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚੈਤਾ “ਅਜੂਨੀ” ਅਤੇ 'ਸੈਭੰ” ਹੈ। ਉਸ ਦੀ 

ਸਿਰਜਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਂਦ ਵਿਚ 

ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਦਾ ਸਤਿ ਹੈ, ਅਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ 

ਹੈ, ਅਨਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲ ਦੇ ਪ੍ਭਾਵ ਤੋਂ 

ਮੁਕਤ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ “ਅਕਾਲ” ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ 

ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ 

ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਅਕਾਲ-ਪੁਰਖ) ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਕਾਲ ਦਾ 

ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਲਖ, ਅਗੀਮ ਅਤੇ ਵਿਚਿਤ੍ ਹੈ - ਤੁ 

ਅਕਾਲ ਪੁਰਥ' ਨਾ/ਹ /ਨਿ/ਨ ਕਾਲਾ / ਤੂ ਘਰਾ ਅਲੌਥ ਅਗੰਮ 

ਨਿਰਾਲਾ /(ਗੁ.ਗੰ.੧੦੩੮)। ਉਸ ਨੇ ਕਾਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਲ ਨੂੰ 

ਇਕੋ ਵਾਰ ਹੀ ਗ੍ਰਾਹ (ਲੁਕਮਾ) ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ (ਕਾਲ ਬਿਕਾਲ 

ਕੀਏ ਇਕ ਗ੍ਰਾਸਾ”)। ਇਸ ਤੋਂ' ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਦ 

ਕਾਲ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਸ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। 

ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲ ਦੇ 

ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘੜੀਆਂ, ਪਹਿਰ, ਵਾਰ, ਮਾਸ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ 

ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਣ ਰੂਪ ਸੂਰਜ ਸਦਾ ਇਕ-ਸਮਾਨ 

ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੀ ਅਨੇਕ ਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੂਪ 

ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ 

ਅਤੇ ਕਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ - /ਵਿਸ਼ਏ ਚਾਨਆ 

ਘੜੀਆ ਪਹਰਾ ,ਬਿਤਿ ਵਾਗ ਮਾਹ ਭਇਆ /ਸ਼ੂਰਲੁ ਏਕੋ ਭੱਤਾ 

ਅਨੰਕ ਨਾਨਕ ਕਰਤੰ ਕੰ ਕੰਤੇ ਵੈਸ਼ / (ਗੁ. .੩੫੭)। 

ਅਗਰ 

ਗੀਤਾ ਅਤੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਸਰੂਪ 

ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਅਕਿਰਤਘਣ : ਇਹ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 'ਕ੍ਰਿਤਘਨ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ 

ਤਦਭਵ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਹੁੰਦੀ 

ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਹਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ 

ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 

ਪ੍ਰਭੂ ਸਦਾ ਬਖ਼ਸ਼ਿੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਨ ਜਾਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 

ਪਾਲਣ ਵੀ ਸੈਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ - ਆਂਕਰਤਘਣਾ ਨੇਂ ਪਾਲਦਾ 

ਪਤਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਦ ਬਧਾਸੈੰਦੁ /(ਗੁ ਰੰ .੪੭)। 

ਅਕਿਰਤਘਣ ਦੇ ਨੀਚ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਚਿਤਰਦਿਆਂ ਭਾਈ 

ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ - ਮਦ /ਵ/ਚ /ਨਿਧਾ ਪ7ਇਕੰ ਕਤ 

ਦਾ ਆਸ਼/ ਧਰਿਆ ਮਾਣਸ ਥੌਪਗੀ /ਤਸ ਮੰਦੀ ਵਾਲ਼ / ਤੂ 

ਭਾਨਿਆ ਕਪੜਾ ਕਾਰਿ ਕਜਣ ਤਾਲ / ਢਕ ਲੰ ਚਲਾ ਚੁਹੜਾ 

ਕਾਰ ਭੋਗ /ਬਲਾਸ਼ / ਆਥ ਸੁਣਾਏ ਪੁਛਿਆ ਲਾਹੇ /ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ / 

ਨਦਗਾੀ ਪਵੈ ਆ/ਕਾਰਤਘਣ ਮਤ ਹੋਇ /ਵਣਾਲ਼ /(35/9)। 

ਅਕੂਰ : ਭੱਟ ਕਵੀ ਕਲ੍ਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਉਤੇ ਸ੍ਰੀ 

ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦਾ ਆਰੋਪ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ 

ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਗੂਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਗਿਣਿਆ ਹੈ -- ਉਧੰ 

ਅਕੂਰ /ਬਿਦਰੁ ਗੁਣ ਗਾਵੀ ਸ਼ਰਬਾਤਮੁ' /ਜਿਨਿ ਜਾਓ 

(ਗੁ.ਰੀ੍.੧੩੮੯-੯੦)। 
ਅਕੂਰ ਸੀ ਜ਼੍ਸ਼ਣ ਦਾ ਚਾਚਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ 

ਇਕ ਆਦਰਯੋਗ ਯਾਦਵ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼੍ਫਲਕ 

ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਗਾਂਦਿਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 

'ਸ਼ਰਾਫਲਿਕ” ਅਤੇ “ਗਾਦਿਨੀਨੰਦਨ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

“ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ” (10/40) ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਸ ਦੇ ਨਿਮੰਤ੍ਣ 

`ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ੍ਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬਲਰਾਮ ਨੂੰ ਗੋਕੁਲ (ਬਿੰਦਰਾਬਨ) 

ਤੋਂ ਮਥੁਰਾ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਜਿਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੇ 

ਕੰਸ ਦਾ ਵਧ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨ ਉਗ੍ਸੈਨ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਗੱਦੀ 

ਉਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। 

ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਤ੍ਯਭਾਮਾ ਦੇ ਪਿਤਾ 

ਸਤਾਜਿਤ ਦਾ ਸ਼ਤਧਨਵਾ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਕਾਰਣ 

ਯਾਦਵਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਕਲੇਸ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ 
ਲਈ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਅਕੂਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਮਥੁਰਾ ਲਿਆਏ ਸਨ। 

ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਸਿੱਧੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਸ਼੍ਯਾਮੰਤਕ ਮਣੀ ਦਾ ਇਸ ਦੇ 



ਅਖਰ 

ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ। 

ਅਖਰ : ਇਹ ਸੈਸਕ੍ਿਤ ਦੇ “ਅਕਸ਼ਰ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤਦਭਵ 

ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਉਤਪੱਤੀ ਮੂਲਕ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਨ ਖੁਰੇ, 

ਉਹ ਅਕ੍ਸ਼ਰ ਹੈ - “ਨ ਕ੍ਸ਼ਰਿਤ ਇਤਿ ਅਕ੍ਸ਼ਰ:'। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਅੱਖਰ ਤੱਤ੍ਰ ਹੈ ਜੋ ਖੁਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ 

ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਾਂ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ 

ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ, ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਾ 

ਵਾਚਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆਵੀ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ 

ਖੁਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨ ਕੇ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਅਖੁਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ - 
ਏ ਅਖਰ /ਥਾ/ਨਿ ਜਾ/ਹਗੇਂ ਓਇ ਅਖਰ /ਏਨ ਮਹਿ ਨਹਿ / 

(ਗੁ ਗੰ .੩੪੦)। 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਅੱਖਰ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 

ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਧੁਨਿਆਤਮਕ (ਕ-ਧਨਯਕ 

-ਉਚਰਿਤ) ਅਤੇ ਸੈਕੇਤਾਤਮਕ (ਲਿਖਿਤ) ਦੋਹਾਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ 

ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੈਕੇਤਾਤਮਕ ਅੱਖਰ ਨੂੰ “ਵਰਣ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ “ਅਖਰ” ਨੂੰ ਇਸ ਅਰਥ ਵਿਚ 

ਵਰਤਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ - /ਇਕਨਾ ਸ਼ਹਿ ਨ ਲਹਿ ਨ ਅਕਲ 

ਸਰ ਅਖਰ ਕਾ ਡੋਉਂ ਨ ਲਹੀਤ / ਨਾਨਕ ਸੰ ਠਠ ਅਸ਼ਲਿ ਖਰ 

ਜੇ /ਝ੍ਨੁ ਗੁਣ ਗਰਲ ਕਰੀਤਿ /(ਗੁ .ਗੂੰ ੧੨੪੬)। 

ਉਪਰੋਕਤ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ 

“ਅਖਰ” ਦੀ ਵਰਤੋ' ਉਪਦੇਸ਼ ( ਅਖਰ ਨਾਨਕਾ ਆ/ਖਓ ਆ0), 

ਮੰਤ (ਕਵਣੁ ਸ਼ ਅਖਰ ਕਾਵਣ ਗੁਣੁ ਕਵਣੁ # ਮਣੀਆ ਮੰਤ), 
ਪਦਾਰਥ (/ਦਰਿਸਟਆਨ ਅਥਰ ਹੈ ਜੰਤਾ), ਆਦਿ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ 

ਵੀ ਹੋਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 

ਅਖਾਣ : ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨਿਖੜ ਅੰਗ ਵਜੋ' ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ 

“ਅਖਾਣ” ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮਰਥਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ 

ਜਾਤਿ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਰੈਪਰਾਗਤ ਸੈਪੱਤੀ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦਾ 

ਅਨੁਭਵ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲਕ੍ਸ਼ਯਾਰਥ ਵਿਚ ਰੂੜ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਤਾਂ ਮੁਹਾਵਰੇ ਜਾਂ ਅਖਾਣ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਸਥਿਤੀ 

ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੈਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੁਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 

ਕਵੀ ਜਾਂ ਲੇਖਕ ਆਪਣੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਰਲਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਭਾਵੀ 
ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਅਤੇ ਅਖਾਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਤਰ ਹੈ ਕਿ 

ਮੁਹਾਵਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਆ-ਪ੍ਯੋਗਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾਲ ਬਣਦੇ 

ਅਖਾਣ 

ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਅਖਾਣ ਇਕ ਪੂਰੀ 

ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੇ ਕੋਈ ਨ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਰਹਿੰਦੀ 

ਹੈ ਜੋ ਭਾਵੇ' ਕਾਲ-ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਪੈ ਕੇ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਪਰਦੇ ਤੋਂ 

ਹਟ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਭੂਤ ਅੰਸ਼ ਅਖਾਣ ਦੇ ਰੂਪ 
ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਖਾਣ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ 

ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਨਚੋੜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 

ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਝਟਪਟ ਸੁਝੀ 

ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਮਨੌੱਖ-ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ 

ਪੱਖ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸੈਘਣੇ ਨਚੋੜ ਨੂੰ ਸੈਖਿਪਤ ਅਤੇ ਸੈਜਮ 

ਭਰੀ ਢੁਕਵੀਂ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 

ਜਨ-ਸਾਧਾਰਣ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕ੍ਿਤੀ ਪਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। 

ਚੂੰਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਣੀਕਾਰ ਜਨ-ਜੀਵਨ 

ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ 

ਜਨ-ਸਾਧਾਰਣ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 

ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ, ਅਖਾਣਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸੈਬੋਧਿਤ ਅਖਾਣਾਂ 

ਦੀ ਵਰਤੋ' ਕੀਤੀ ਹੈ , ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ 

ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਚੇਤਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ 

ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ-ਜੁਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਸੈਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 

ਸਾਰਾ ਰੱਥ ਸਾਹਿਬ ਅਖਾਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ 
ਕੁਝ ਕੁ ਅਖਾਣਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇਣੇ ਉਚਿਤ ਹੋਣਗੇ : 

(1) _ ਜਝ ਨਾਚ ਤਬ ਘਘਟੁ ਕੌਸ਼ਾ/ (ਗੁ.ਗੁੰ. ੧੧੧੨) 

(2) _ ਆਪ ਕਨਿੰਜ ਆਪ ਹੀ ਖਾਹ / _(ਗੁ.ਗ੍ੰ. ੪) 

(3) _ /ਝੈਨ ਥੋੜ ਪਾਨ ਨੇ ਅੰਝੜੈ/ (ਗੁ ਗੰ. ੧੧੧੩) 

(4) ਚਾ/ਨ /ਦਨ ਅਪਨਾ ਨਉਂਬਾਤ ਚਲ ਸ਼ਜਾ/ਇ / 

(ਗੁ.ਗੁੰ. ੧੧੨੪) 

(5) _ ਪਾਏ ਕੁਹਾੜਾ ਮਗੱਿਆ ਗਾਫ/ਲਿ ਅਪਨ ਹਾਥ / 

(ਗੁ.ਰਰੰ. ੧੩੬੫) 
(6) _ ਸਚੈ ਆਰ/ਗਾ ਚਲ/ਦਆ ਉਸਤਤਿ ਕਠੇ ਜਹਾਨੁ / 

(ਗੁ.ਗੰ. ੧੩੬) 

(7) ਨ ਪਉੜੀ ਗੜ ਕਿਉਂ ਚੜ / 
(ਗੁ.ਗੰ. ੧੭) 

(8) ਵਰਮਾ ਆਨਾ ਸ਼ਾਪ ਨ ਮਰਈ/ _(ਗੁ.ਗੰ. ੩੮੧) 

(9) _/ਜੋਥੋ ਝੋਲ/ਣਿ ਹਾਗੀ# /ਤਥੰ ਚੰਰਨੰ ੁਪ/ 

(ਗੁ.ਗੁੰ. ੧੪੯) 



ਅਖੰਡ-ਪਾਠ 

ਮਨਿ ਜੀਤੇ ਲਗਾ ਜੀਤ / (ਗੁ.ਗੰ. ੬) 
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਚਲਿਤ ਅਖਾਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ 

ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਕਤੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਜੇ ਤਕ 

ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਖਾਣ ਨਹੀਂ ਬਣੇ , ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰ 
ਸ਼ਬਦ-ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਵਿਸ਼ਟ ਸੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 

ਅਖਾਣ ਬਣਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ : ਆਨੇ 

ਸ਼ਾਚਾ ਮ/ਖ ਸ਼ਾਚਾ ਹੋਇ, /ਇ/ਕੈ ਜਾਗੰਦੇ ਨਾ ਲਹੀਨੇ /ਕਨਾ 

ਦੁਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੌਗੁਾ ਭਇਆ, ਨਠਤੁ ਨਵਾਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ 
ਚੰਗ?ਆਲਆ ਤਤ, /ਜੈਨਾ ਖਾਧੀ ਚੌਪੜੀ ਘਣੰ ਸਾੰਹਣਗੇ 

ਦੁਧ, #ਿਨ੍ਹ7 ਕੰਨੀ ਨਹ ਗੁਣ ਤੇ ਕੰਮੜੇ /ਵਿਸਾ/ੰਰ / 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ 
ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਰਜਿਤ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਨਿਚੋੜ ਨੂੰ ਸਤਿ-ਕਥਨਾਂ 

ਵਿਚ ਪਰਚ ਕੇ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਖਾਣ ਸਿਰਜਨ ਦਾ 

ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉੱਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੰਕਿਕ ਅਖਾਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਅਖਾਣਾਂ ਦਾ ਉਤਨਾ ਹੀ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਜੰਗਲੀ ਫੁਲ 

ਦਾ ਬਾਗ਼ੀਚੇ ਦੇ ਫੁਲ ਨਾਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਸੋਹਜ 

ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਲਾਤਮਕ। ਪਹਿਲੇ ਉਤੇ ਲੋਕ-ਸੂਝ 

ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਬਾਣੀਕਾਰ ਦੀ 

ਪ੍ਤਿਭਾ ਦੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਖਾਣਾਂ ਨੂੰ 'ਸੁਭਾਸ਼ਿਤ' (ਵੇਖੋ) 

ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

(10) 

ਅਖੰਡ-ਪਾਠ : ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 
ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਰਕਾਵਟ ਜਾਂ ਵਿਘਨ ਦੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਰੋਤਰ 

ਪਾਠ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ (48 ਘੰਟਿਆਂ) ਵਿਚ 

ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ, ਗ਼ਮੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਂਗਲਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ 

ਘਰਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ , ਧਰਮ-ਧਾਮਾਂ ਆਦਿ 

ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ/ਕਰਵਾਇਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਖੰਡ-ਪਾਠ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ 

ਦੀ ਪਿਰਤ ਕਦ ਪਈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੱਥ 

ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ 

ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੀਤ ਦਾ ਆਰੈਭ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ 

ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਿਖਣਸਰ 

ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਗੁਰੁ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ 

ਅਗਸਤ ਮੁਨੀ 

ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਮਹਾਨ-ਕੋਸ਼ਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਂਪਨਾ ਹੈ ਕਿ “ਪਾਠ ਦੀ ਇਹ ਰੀਤਿ 

ਪੰਥ ਵਿਚ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ । ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਖੰਡ 

ਪਾਠ ਨਹੀ' ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ।” 

ਅਖੰਡ-ਪਾਠ ਦੀ ਰੀਤਿ ਪ੍ਚਲਿਤ ਹੋਣ ਪਿਛੇ ਸਮੇਂ 

ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
ਬੈਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪੰਥ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ 

ਸੈਕਟਮਈ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਟਿਕਾਉ ਦੇ ਅਭਾਵ ਕਰਕੇ 

ਕਿਸੇ ਯੁੱਧ ਜਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਉਤੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 

ਉਪਰੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ 

ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸੁਰਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ 

ਰਖਣ ਲਈ ਇਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਕਤ ਵਿਚ ਸਮੇਟਣ 

ਦੀ ਸੋਚ ਪੈਂਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ। ਇਕ ਰਵਾਇਤ 

ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕੁੱਪਰਹੀੜੇ ਦੇ ਸਥਾਨ 

ਉਤੇ ਸੈਨ 1762 ਈ. ਵਿਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 

ਹੋਇਆ। ਮੁਗ਼ਲ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਭਿੜੌਤਾਂ ਤੋਂ 

ਬਾਦ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦਲ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ਵਲ ਕੂਚ ਕਰਨ 
ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਪਰਹੀੜੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ 

ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਲਈ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ' ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ 
ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਗ਼ਲ ਸੈਨਾ ਦੇ 
ਹਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੋਕਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਨਿਰੈਤਰ 
ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ। ਬਸ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਖੰਡ-ਪਾਠ 

“ ਕਰਨਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰੀਤਿ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰ ਗਿਆ। 

ਅਗਸਤ ਮੁਨੀ : ਇਸ ਮੁਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਡੀਕਣ ਵਾਲੀ 

ਪੁਰਾਣ-ਕਥਾ ਵਿਚ ਇਕ ਤੱਥ ਉਲੇਖਯੋਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 

ਅਗਸਤ ਮੁਨੀ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨ ਦੇਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਮੁੰਦਰ 

ਡੀਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇੰਦੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ 

ਖ਼ਲਾਸੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਮੁਨੀ 

ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਜਲ ਨੂੰ ਮੂਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਉਸ 

ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਜਲ ਖਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਗਤ 

ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਨੇ ਸੈਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਆਤਤ ਸ਼ਨ% ਧੇਨ ਲਛਆੰ 

ਕਾਲਪਤਰ ਸਥਾਨ ਸ਼ਨਾਗਰ ਨਦਾਂਚੇ ਨਾਥ / ਕਾਗ ਕਾਠ ਖਾਰ 

ਮੰਫਾਟ/ਸ਼' ਠੀ/ (ਗੁ ਗੰ .੯੫)। ਸਮੁੰਦਰ ਭਾਵੇ ਸਾਰੀਆਂ 

ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਨਾਥ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ 

ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਖਾਰਾਪਨ 

ਨਹੀਂ ਗਿਆ। 



ਇਸ ਦੇ ਕਥਾ-ਪ੍ਰਸੈਗ ਜਾਂ ਆਖਿਆਨ ਵੈਦਿਕ ਅਤੇ 

ਪੌਰਾਣਿਕ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। “ਰਿਗਵੇਦ” ਦੇ ਕਈ 

ਮੰਤਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਵੇਦ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਖਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਦੁ 

ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਦੀ ਸੁਪ੍ਸਿੱਧ ਅਪਸਰਾ “ਉਰਵਸ਼ੀ” ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ 

ਵੇਖ ਕੇ ਮਿਤ ਅਤੇ ਵਰੁਣ ਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀਰਜ 

ਖ਼ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਰਜ ਦਾ ਜੋ ਅੰਸ਼ ਘੜੇ ਵਿਚ 

ਡਿੱਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜੋ ਅੰਸ਼ ਬਾਹਰ 

ਡਿੱਗਿਆ, ਉਸ ਤੋ ਵਸਿਸ਼ਠ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਘੜੇ ਤੋਂ 

ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਨਾਂ 'ਕੁੰਭਯੋਨੀ” ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ 

ਅਤੇ ਮਿਤੁ ਤੇ ਵਰੁਣ ਦੋ ਬਾਪਾਂ ਕਾਰਣ “ਮੈਤਾਵਰੁਣਿ" ਨਾਂ ਵੀ 

ਪ੍ਚਲਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਵਿਦਰਭ ਦੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ 'ਲੋਪਾਮਦ੍ਾ” 

ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ । 

“'ਬਾਲਮੀਕੀ ਰਾਮਾਇਣ” ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ 

ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿੰਧਿਆਚਲ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿਚ 'ਕੁੰਜਰ” ਪਹਾੜ 

ਉਤੇ ਤਪ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਰਾਖਸ਼ ਇਸ ਤੋ ਬਹੁਤ 

ਡਰਦੇ ਸਨ। ਬਨਵਾਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਮ, ਲੱਛਮਣ ਅਤੇ ਸੀਤਾ 

ਇਸ ਆਸ਼੍ਮ ਵਿਚ ਠਹਿਰੇ ਸਨ। ਵਿਦਾਇਗੀ ਵੇਲੇ ਮੁਨੀ ਨੇ 

ਰਾਮ ਨੂੰ ਇਕ ਖੜਗ, ਵਿਸ਼ਣੂ ਦਾ ਧਨੁਸ਼, ਭੱਥਾ ਆਦਿ ਦਿੱਤੇ 
ਸਨ। ਉਸ ਧਨੁਸ਼ ਨਾਲ ਰਾਮ ਨੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। 

ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪੀ ਜਾਣਾ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ 

ਦੇ ਯੱਗਾਂ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, 

ਵਿੰਧਿਆਚਲ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ 

ਵੈਰੀ ਇਲਵਲ ਦੇ ਭਰਾ ਵਾਤਾਪੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਆਦਿ 

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਲੰਕਿਕ ਕਾਰਜ ਹਨ। ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਆਰਯ ਸੈਸਕ੍ਹਿਤੀ 

ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਦਮ 

ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਦਾਵੜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਮੁਨੀ ਦਾ 

ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਹੈ।“ਅਕਾਲ-ਉਸਤਤਿ” ਅਨੁਸਾਰ - ਅਗਸ਼ਤਾ 

ਆਮਦ ਜੰ ਝਡੇ ਤ੫ਸ਼ਤਪਾ /ਇਸ਼ੇਧ। 

ਅਰੀਦ : ਵੇਖੋ 'ਨਿਕਾਹ'। 

ਅਗਨਿ/ਅਗਨੀ ਦੇਵਤਾ : ਪੰਜ ਮਹਾਭੂਤਾਂ (ਜਲ, ਧਰਤੀ, 
ਆਕਾਸ਼, ਤੇਜ ਅਤੇ ਵਾਯੂ) ਵਿਚ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਤੇਜ ਵਜੋ' ਸ਼ਾਮਲ 

ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ-ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਇਹ ਦੇਵਤਾ ਅਤੇ 

ਸਾਧਾਰਣ ਦੋਹਾਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। “ਆਸਾ 
ਕੀ ਵਾਰ” ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੈ ਵਿਚ ਕਾਰਜ-ਲੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 

ਅਗਨਿ/ਅਗਨੀ ਦੇਵਤਾ 

ਦੇਵਤਿਆਂ ਜਾਂ ਦੈਵੀ-ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 

ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਗਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ -- ਡੈ /ਵ/ਚ ਪਵਣੁ 

ਵਹੰ ਸ਼ਦ ਵਾਉਂ / ਡੰ /ਵ/ਓਚ ਚਲ/ਹ ਲਖ ਦਰੀਆਂ / ਡੰ /ਵਿਚ 

ਅਗ/ਨੇ ਕਢ ਵੰਗਾਰ / ਭੈ /ਵ/ਚਿ ਧਰਤੀ ਦਲ ਭਾ/ਨ / ਡੰ 

/ਵਚ /ਏੰਦੁ /ਫਠੋਂ ਸਿਰ ਭਾ/ਠ / ਡੰ /ਵ/ਓਚ ਾਜਾ ਧਰਮ ਦਾਆਨੁ / 

(ਗੁ.ਰੰ.੪੬੪)। 

ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਚ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਬੈਸੈਤਰ (ਵੈਸ਼ਹਾਨਰ) 
ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ - ਅੰਨ 
ਦੌਵਤਾ ਪਾਣਾ ਦੇਵਤਾ ਬੰਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ .... (ਗੁ .ਗੰੰ.੪੭੩)। 

ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਬੈਸੈਤਰ ਸ਼ਬਦ 
ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਣ ਅੱਗ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ - ਲੋਕਨ ਕੀਆ 
ਵਾਡਿਆਈਆ ਬੈਸੰਤਾਨੈ ਪਾਗਉ /(ਗੁ .ਗੁੰ.੮੦੮)। 

ਅਗਨੀ ਭਾਰਤੀ ਧਰਮ-ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ ਇਕ 

ਪੂਜਣਯੋਗ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਦਿਕ ਦੇਵ-ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਇੰਦ 

ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁਖ ਸਥਾਨ ਹੈ। “ਰਿਗਵੇਦ” ਵਿਚ 

ਇਸ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਮੰਤ੍ਰ ਲਿਖੇ ਹਨ। 

ਵੈਦਿਕ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਰੂਪ ਜਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 
ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਧਾਰਣ 

ਅੱਗ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਬਦਲਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ 

ਵਿਚ ਸੂਰਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੂਜਾ . 
ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ 

ਗਿਹ-ਦੇਵਤਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਦਿਕ ਧਰਮ 
ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰਥਾ, ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰ 

ਆਦਿ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਅਨੇਕ ਕਥਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ 

'ਤੇ ਇਕ ਪੁਰਾਣ (“ਅਗਨੀ ਪੁਰਾਣ”! ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ 

ਪੁਲਿੰਗ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਲਈ 
ਇਸਤਰੀ ਲਿਗ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਅਗਨੀ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਦੇ ਸੈਬੈਧ ਵਿਚ ਕਈ ਪੌਰਾਣਿਕ 

ਆਖਿਆਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਰ 
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਵਸੁ ਨਾਂ ਦੀ 

ਪਤਨੀ ਤੋ' ਅਗਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦਕ੍ਸ਼ 

ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ 'ਸ੍ਹਰਾਹਾ" ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ 
ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ - ਪਾਵਕ, ਪਵਮਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਚਿ। ਛੇਵੇਂ 

ਮਨਵੰਤਰ ਵਿਚ ਅਗਨੀ ਦੀ ਵਸੁਧਾਰਾ ਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ 

ਦਵਿਣਕ ਆਦਿ 45 ਪੁੱਤਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ 

49 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਨੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ 



ਅਗਮੰਪੂਰ 

ਕਰਮਾਂ ਵਿਚ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ 
ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨਾਨ, ਰੋਮ ਆਦਿ 

ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਗਨੀ ਦੀ ਦੇਵਤਾ ਅਥਵਾ ਦੇਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ 

ਉਪਾਸਨਾ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। 
ਵਿਉਤਪੱਤੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਅਗਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 

- ਜੋ ਉਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਣ ਅਗਨੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ ਕੁਝ 
ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। “ਆਦਿਤ੍ਯ ਪੁਰਾਣ” ਵਿਚ ਅਗਨੀ 

ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਤਰਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ - ਇਸ 

ਦੇ ਭਰਵਟੇ , ਦਾੜ੍ਹੀ, ਕੇਸ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਪੀਲੀਆਂ ਹਨ, ਅੰਗ 

ਸਥੂਲ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਟ ਲਾਲ ਹੈ। ਬਕਰੇ ਉਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ , ਰੁਦ੍ਹਾਖ 
ਦੀ ਮਾਲਾ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਲਪਟਾਂ 

ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।“ਵਾਯੂ ਪੁਰਾਣ” ਵਿਚ 

ਹੋਮ ਦੇ ਯੋਗ ਅਗਨੀ ਦਾ ਲੱਛਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ - 
ਲਪਟਾਂ ਨਾਲ ਯੁਕਤ, ਗੋਲ ਠੋਸ ਸ਼ਿਖਾ ਵਾਲਾ, ਘਿਉ ਅਤੇ 

ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ, ਚਿਕਣਾ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 

ਅਗਨੀ ਸਿੱਧੀ-ਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਅਗਮਪੁਰ : ਇਹ ਸੈਯੁਕਤ ਸ਼ਬਦ (ਅਗਮ ਪੁਰ) ਸੈਸਕ੍ਿਤ 

ਮੂਲ ਦਾ ਹੈ। ਅਗਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਨ ਚਲਣ ਵਾਲਾ, ਅਰਥਾਤ 

_ ਸਥਾਈ, ਦ੍੍ਿੜ੍ਹ। ਪੁਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਗਰ। ਇਸ ਤੋ ਭਾਵ ਹੈ 
ਸਥਾਈ ਨਗਰ, ਬ੍ਰਹਮ-ਨਿਵਾਸ, ਬ੍ਹਮ-ਪੁਰ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ 

ਹੈ-/ਤਿਤ ਅਗਮ /ਤਤ ਆਗਮਪੁਠੇ ਕਹ /ਕੇਤ /ਕ/ਧ ਜਾਨਿ? 

ਰਾਮ / ਸਚ ਸੰਜਮੇਂ ਸ਼ਾਨ ਗੁਣਾ ਗਰ ਸ਼ਝਦ ਕਮਾਈਐ ਰਾਮ/ 

ਸਚ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਈਐ ਨਿਜ ਘਰ ਜਾਈਆ ਪਾਈਐ ਗੁਣਾ 

/ਨੈਧਾਨ/(ਗੁ ਗੰ .੪੩੬)। ਇਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਤੇ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਹੁੰਚ ਤੋ' ਪਰੇ (ਅਗਮ-ਅਗਮ੍ਯ) ਬ੍ਹਮ-ਪੁਰ 
ਵਿਚ ਕਿਵੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਏ? ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਉੱਤਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ 

ਕਿ ਸੱਚ (ਦੇ ਮਾਰਗ) ਨੂੰ ਗੁਹਿਣ ਕਰਕੇ , (ਇੰਦੀਆਂ ਨੂੰ) ਵਸ 

ਵਿਚ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੈਭਾਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ 

ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਅਰਥਾਤ ਗੁਰੁੂ-ਉਪਦੇਸ਼ ਅਥਵਾ ਆਸ਼ੇ 

ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ)। ਜੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ 

ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰਿ (ਵਾਸਤਵਿਕ 

ਘਰਮ/ਬ੍ਹਮ-ਪੁਰ) ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ (ਇਸ 

ਪ੍ਰਕਾਰਜ ਰਾਹੀਂ) ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਰ੍ ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮ-ਸੈਜਮ ਨਾਲ ਚਿੱਤ 

ਇਹ ਅਚਲ-ਬਟਾਲਾ (ਵਟਾਲਾ) 

ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਚਿੱਤ ਹੀ “ਨਿਜਘਰ” ਹੈ ਜਿਸ 

ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਅਗਾਧ : ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਕ ਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ 

ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ “ਗਾਧ' (ਥਾਹ) ਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ , ਜਿਸ 

ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਖਣਿਕ ਅਰਥ 

ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਨੰਤ, 

ਬੇਅੰਤ ਅਰਥ ਵਿਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ 

ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਗਮ ਅਤੇ ਅਗਾਧ ਕਿਹਾ 

ਹੈ - ਅਗਮ ਆਗਾ/ਹ ਪਾਰਲ੍ਰਹਨ' ਸੋਇ /(ਗੁ ਗੰ. ੨੭੧)। 

ਅਗਿਆਨ : ਵੇਖੋ 'ਅਬਿਦਿਆ'। 

ਅਗੋਚਰ : ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਚਕ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ। 

ਇਥੇ “ਗੋ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਦੀਆਂ। ਜੋ ਇੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨ 

ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਥੇ ਇੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ “ਅਗੋਚਰ” 

ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ - 
%ਗਮ ਅਗੰਚਰ ਅਲਖ %ਪਾਰਾ। (ਗੂ .ੁੰ. ੭੯੫)। 

ਅਚਲ-ਬਟਾਲਾ (ਵਟਾਲਾ) : ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ “ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ” (ਵੇਖੋ) ਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ 

ਰਚਨਾ (“ਅਚਲ ਬਟਾਲਾ?) ਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ 

ਸੈਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 
ਅਚਲ ਬਟਾਲਾ/ਵਟਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਟਾਲਾ ਨਗਰ ਤੋਂ 5 ਕਿ ਮੀ. ਦੀ ਦੂਰੀ ਉਤੇ ਸਥਿਤ 
ਇਕ ਪੁਰਾਤਨ ਤੀਰਥ ਹੈ ਜਿਥੇ ਮਹਾਦੇਵ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਇਸ 

ਧਰਮ-ਧਾਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਪੁੱਤਰ 

ਕਾਰਤਿਕੇਯ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਪੌਰਾਣਿਕ ਆਖਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਪਾਰਬਤੀ 

ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ-ਕਾਰਤਿਕੇਯ ਅਤੇ ਗਣੇਸ਼ - ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ 

ਇਕ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿ੍ਥਵੀ 
ਦਾ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਕੇ ਪਰਤੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਉਤੇ ਬਿਠਾਇਆ 

ਜਾਏਗਾ। ਕਾਰਤਿਕੇਯ ਤੁਰਤ ਗਰੁੜ ਉਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਡ 
ਪਿਆ, ਪਰ ਚੂਹੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗਣੇਸ਼ ਬਹੁਤ 

ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਲ 

ਭੇਂਟ ਹੋਈ। ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਸੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ 



ਅਜ, ਰਾਜਾ 

ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।ਉਸ ਦੀ ਸੱਤ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਪ੍ਿਥਵੀ 
ਦੇ ਚੱਕਰ ਕਟਣ ਤੁਲ ਹੈ । ਉਸ ਨੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ 

ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ 

ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। 

ਉਧਰ ਕਾਰਤਿਕੇਯ ਨੂੰ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ 

ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਅਚਲ 

ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਮਹਾਦੇਵ ਤੇਤੀ ਕਰੋੜ 

ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਖ਼ੁਦ ਆਇਆ ਪਰ ਕਾਰਤਿਕੇਯ 

ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨ ਹੋਇਆ। ਆਖ਼ਿਰ ਮਹਾਦੇਵ 

ਨੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਤੀਰਥ ਬਣਨ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਪ੍ਰਦਾਨ 

ਕੀਤਾ।“ਅਚਲ' ਨਾਂ ਕਾਰਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਪਿੰਡ ਵੀ 

“ਅਚਲ” ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਣ 

ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ “ਅਚਲ-ਬਟਾਲਾ' ਪਿਆ। 

ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਥਾਨ ਸਿੱਧਾਂ/ਯੋਗੀਆਂ ਦਾ 

ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਭਾਰੀ ਮੇਲਾ 

ਲਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਪਾਖੰਡਾਂ ਨੂੰ 

ਉਘਾੜਨ ਲਈ, ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੈਨ 1529 

ਈ. (1586 ਬਿ.) ਵਿਚ ਇਥੇ ਆਏ। ਸਿੱਧਾਂ/ਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ 

ਹੋਏ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੇ “ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ” ਵਿਚ ਸਮੋਇਆ। 

ਜਿਥੇ ਗੁਰੁ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਥੇ ਹੁਣ “ਅਚਲ ਸਾਹਿਬ” 

ਗੁਰੂ-ਧਾਮ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਥੇ ਭਾਰੀ ਮੇਲਾ 

ਲਗਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੋਸਟਿ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ 

ਹੈ - ਮੈਲਾ ਸ਼ਾਣ ਸਿਵਰਾ/ਤ ਦਾ ਬਾਬਾ ਆਚਲ ਵਟਾਲੇ ਆਈ 

(1/39)। 

ਐਸਾ ਦਰਗਹ /ਮਿਲੰ ਸਜਾਇ / (ਗੁ ਗੰ .੯੫੩)। 

ਅਜਗਰ : ਇਕ ਸੱਪ ਜਾਤਿ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਕਰੇ ਜਾਂ ਹਿਰਨ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ 

ਜੀਉਂਦਾ ਨਿਗਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲੈਬਾਈ 30 ਫੁੱਟ ਤਕ 

ਦਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰ ਕੁਅੰਟਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਘੱਟ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਬਿਛਾਂ ਉਤੇ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਲਿਪਟਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਲਾਸ਼ੇ 

ਦੇ ਨੌੜੇ- ਵਿ 

ਹੇਠੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਉਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ 
ਉਵ 

ਇਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ-ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ 

ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਲਈ ਉਪਮਾਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ 

ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਲਾਰ ਰਾਗ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 

ਹੈ - ਆਜਗਨਨੇ ਭਾ/ਨੇ ਲਦੇਂ ਆਤਿ ਭਾਗੀ ਆਹ ਜਨਮੇ ਜਨਮ 

ਰਾਵਾ/ਇਆ/(ਗੁ .ਗੰ.੧੨੫੫); ਅਲਗਰ ਕਪਟੁ ਕਹਹੁ /ਕੇਓਂ 

ਸ਼ਲ੍ੰ ਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤਤ ਨ ਪਾਇਆ।/ (ਗੁ ਗੰ .੧੦੪੩)। 

ਅਜਪਾ ਜਾਪ : ਜਾਪ ਦਾ ਇਕ ਢੇਗ। ਵੇਖੋ “ਜਪਮਜਾਪ'। 

ਅਜਰਾਈਲ, ਫ਼ਰਿਸ਼ਤਾ : ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ “ਗਉੜੀ 
ਕੀ ਵਾਰ ਮ. ੪ ਵਿਚ ਦਰਜ ਆਪਣੀ ਇਕ ਪਉੜੀ (ਅੰਕ 

27) ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਕਰਆੰ ਆਪੇ ਆਪਣਾ ਆਪ 

ਪਛੁਤਾਣ?/ ਆਜਰਾਲਲ ਫਰੇਸ਼ਤਾ /ਤਿਲ ੫ੜੰ ਘਾਣ? 

(ਗੁ.ਗੰੰ.੩੧੫)। ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਨੇ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਕਸ਼ਟ-ਦਾਇਕ 

ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਜਿੰਦ ਕਢਣ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਹੈ -- 

ਅਜ, ਰਾਜਾ : ਇਹ ਇਕ੍ਸ਼ਵਾਕੁ ਵੈਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਏ ਰਾਜਾ 

ਰਘੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਦਸ਼ਰਥ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਪਤਨੀ 

ਦਾ ਨਾਂ ਇੰਦੁਮਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਵਿਚ 

ਅਨੇਕ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ 
ਕੀਤਾ। ਕਾਲੀਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਵਿ-ਰਚਨਾ 

“ਰਘੂਵੈਸ਼' ਵਿਚ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਰਲਾਪ ਅਤੇ ਇੰਦੁਮਤੀ ਦੇ 

ਸੁਅੰਬਰ ਸੈਬੰਧੀ ਬੜੀ ਭਾਵ-ਭਿੰਨੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਕੀਤੀ 

ਹੈ। ਇਸ ਨੈ ਇਕ ਵਾਰ ਇਕ ਸਾਧੂ ਦੇ ਭਿਖਿਆ ਮੰਗਣ 'ਤੇ 

ਘੋੜੇ ਦੀ ਲਿਦ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਫਲਸਰੂਪ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਲਿਦ ਖ਼ੁਦ 

ਖਾਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੈਕੇਤ 

ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ - ਅਲ ਸ਼ ਰੋਵੈ ਭਨੈੱਿਆ ਖਾਇ / 

/ਜਿੰਦੁ ਨੋਆਣਾ ਕਢੀਆ ਹਡਾ ਕੂ ਕੜਕਾ/ਏ /(ਗੁ.ਰੀ੍.੧੩੭੭)। 
ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਨੇ 'ਮਲਕਲ ਮਉਤ” ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ 

ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ - #ਲਕਲ #ਓਂਤ ਜਾਂ ਆਵਨ ਸ਼ਭ ਦਰਵਾਜੇ 

ਭੰਨ /(ਗੁ.ਰੰ.੧੩੮੩)। 

ਕਲਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ (ਜਬਰਾਈਲ, 

ਮਿਕਾਈਲ, ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਅਸਰਾਫ਼ੀਲ) ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ , 

ਜਿਸ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ 

ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਢਣਾ। ਇਸਲਾਮੀ 

ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਥ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ 

ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ 



ਅਜਾਮਲ/ਅਜਾਮਿਲ 

ਓਝਲ ਰਖਿਆ। ਪਰ ਆਖੀਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ' ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ 

ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 

ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਏ ਰਹੇ। ਕਾਰਣ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 

ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਸੀ। ਚਾਰ ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲੇ 

ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਖੰਭ 

ਸਨ।ਉਹ ਇਤਨਾ ਕਦਾਵਰ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਧਰਤੀ ਉਤੇ 

ਟਿਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿਰ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੋਹ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਉਸ ਦੀਆਂ 

ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਜੀਭਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਕੁਲ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ 

ਜਿੰਨੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 

ਤਾਂ ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਇਕ ਅੱਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ 

ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਨਾਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਚਲਿਆ 

ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਕੇਵਲ 

ਅੱਠ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਬਚਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਬੈਧ ਅੱਠ 

ਫ਼ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਉਪਰੋਕਤ 

ਪ੍ਰਮੁਖ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਉਹ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤੇ (ਹਮਲਤ-ਉਲ- 

ਅਰਸ਼) ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਤਖ਼ਤ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉਤੇ 

ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠਾਂ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 

ਵਿਚੋਂ ਅਧਿਕ ਬਲਵਾਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਚਾਰ ਮੂੰਹਾਂ 

ਵਾਲੇ ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਉਦੋਂ ਕੇਵਲ ਇਕ ਮੂੰਹ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ 

ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਕਢਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਵਿਚ ਈਮਾਨ 

ਰਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਰਗ (ਬਹਿਸ਼ਤ) ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ (ਦੋਜ਼ਖ਼) ਵਿਚ ਸਥਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਣ ਪਰੈਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਯਮਰਾਜ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਇਸ 

ਫ਼ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਮੇਲ ਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਰਨ ਵੇਲੋਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ 

ਇਹ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਕਸ਼ਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਅਜਾਮਲ,/ਅਜਾਮਿਲ : ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਅਜਾਮਿਲ ਦਾ 

ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ -ਅਜਾਮਲ ਪ੍ਰਨੈਂਤ ਪੜ ਪ੍ਰਾਂਤ 

ਕੀਨਾ ਕਹਿ ਨਾਰਾ/ਏਣ ਝੌਲਾਨੇ / ਮੇਰੇ ਠਾਕਰ ਕੰ ਅਨਿ ਭਾਇ 

ਭਾਵਨਾ? ਜਮ ਕੰਕਰ ਮਾਠੇ ਬਿਦਾਨੇ / (ਗੁ ਗ੍ੰ.੯੮੧)। 

ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਜਾਮਿਲ ਕਨੌਜ ਦਾ ਇਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ 

ਸੀ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਕਰਮ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਰਖਦਾ ਸੀ। ' ਭਾਗਵਤ 

ਪੁਰਾਣ” (6/1-2) ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਇਹ ਬਨ ਵਿਚ 

ਗਿਆ। ਉਥੇ ਇਕ ਅੱਧਨੰਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਮਸਤ 

ਵੇਸਵਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 

ਅਜੂਨੀ/ਅਜੋਨੀ 

ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਵੇਸਵਾ ਨਾਲ 

ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵੇਸਵਾ ਤੋਂ ਦਸ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ 

ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਕਹੇ 'ਤੇ ਅਜਾਮਿਲ ਨੇ 

ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ' ਨਿੱਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ “ਨਾਰਾਇਣ” ਰਖਿਆ। 

ਉਸ ਪ੍ਰਤਿ ਅਜਾਮਿਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੋਹ ਸੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋ 

ਜਮਦੂਤ ਅਜਾਮਿਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲੈਣ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਘਬਰਾ 

ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤ-ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ “ਨਾਰਾਇਣ' (ਵਿਸ਼ਣੂ 

ਵਾਚਕ) ਜਦ ਸ਼ਲ ਕੋ ਵਿਸ਼ਣੂ ਨੇਂ ਆਪਣੋਂ ਸੋਵਕ ਰੋਜ ਸੈ 

ਅਜਾਮਿਲ ਦੀ ਜਮਦੂਤਾਂ ਤੋ ਖਲਾਸੀ ਕਰਾਈ। 

ਜਮਦੂਤਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਜਾਮਿਲ ਨੇ ਵੈਰਾਗ- 

ਯੁਕਤ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਸ 

ਨੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਣੂ 

ਦੇ ਸੇਵਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਮਾਨ ਵਿਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬੈਕੁੰਠ ਲੈ ਗਏ। 

ਨਾਭਾਦਾਸ ਦੀ 'ਭਗਤਮਾਲ” ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਆਖਿਆਨ 

ਕੁਝ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਾਮਿਲ ਨੂੰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਇਸ ਉਤੇ ਹੋਈ ਪ੍ਭੂ-ਕ੍ਰਿਪਾ 

ਦਾ ਉਲੇਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਗੌਂਡ ਰਾਗ ਵਿਚ 

ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ 'ਅਜੈਮਲ” ਲਿਖਿਆ ਹੈ - ਅਜੰਮਲ 

ਕੀਓ ਬੰਕੰਠ/ਹਿ ਥਾਨ / (ਗੁਰੀ .੮੭੪)। 

ਕੋ 

ਅਜੂਨੀ/ਅਜੋਨੀ : ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੁਲ-ਮੰਤ੍ ਵਿਚ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ 

ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਸਕ੍ਿਤ ਦੇ “ਅਯੋਨਿ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤਦਭਵ 

ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਯੋਨੀ (ਜੂਨ) ਵਿਚ ਨਹੀਂ 

ਆਉਂਦਾ, ਅਰਥਾਤ ਜੋ ਅਜਨਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਮ ਧਾਰਣ ਨਹੀਂ 

ਕਰਦਾ। ਜੋ ਜਨਮ ਧਾਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਵੀ ਹੈ 

ਅਤੇ ਜੋ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮ ਜ਼ਰੂਰ ਧਾਰਣ ਕਰਦਾ 

ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੂੰਕਿ 'ਅਕਾਲ' ਹੈ, ਇਸ ਲਈ “ਅਪਰਿਣਾਮੀ' 

(ਨਿਰਵਿਕਾਰੀ) ਸੱਤਾ ਹੈ। ਅਪਰਿਣਾਮੀ ਸੱਤਾ ਅਯੋਨਿਜ ਹੁੰਦੀ 

ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਜੂਨੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਰਠਿ 

ਰਾਗ ਵਿਚ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਸੌ ਬੁਹਮ ਅਜੌਨਾੰ 

ਹੈ ਭੀੰ ਹੌਨੰ ਘਟ ਭੀਤਰਿ ਦੇਖ #ਰਾਗੰ ਜੀਉ /(ਗੁ ਗੰ .੫੯੮)। 

ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਨੂੰ ਅਯੋਨਿਜ ਦਸਦੇ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ -- ਡੂ ਪਾਰ੍ਹਮੁਂ 
ਪਰਮੋਸ਼੍ਰ ਜਨਿ ਨ ਆਵਹ7/ (ਗੁ .ਰੀ੍.੧੦੯੫)। ਸੇਤ ਕਬੀਰ 

ਨੇ ਵੀ ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ 
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ਨ ਸੈਕਟ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨ ਜੂਨਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ 
ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਈ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਸੰਕਾਂਟ ਨਹੀੰ ਪਠੈ ਜੋਨਿ 
ਨਹੀ ਆਵੈ ਨਾਭ /ਨੋਰੰਜਨ ਜਾ ਕੋ ਨੇ/ ਕਲੀਨ ਕੇ ਸੁਆਆੰ 
ਐਸੋ ਠਾਕੁਰ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਨ ਝਾਪੋ ਰੋ/ (ਗੁ.ਗੰ.੩੩੯)। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਸੋਰਠਿ ਰਾਗ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਸੈਬਧੀ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਸੈਦਰਭ ਵਿਚ “ਅਜੂਨੀ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਲਖ, ਅਪਾਰ, ਅਰੀਮ 
ਅਤੇ ਅਗੋਚਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਲ ਅਤੇ ਕਰਮ ਤੋਂ' ਮੁਕਤ ਹੈ। ਉਹ 
ਜਾਤਿ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਅਜੋਨੀ ਅਤੇ ਸੈਭਉ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਵ ਅਤੇ ਭ੍ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ 
ਰੂਪ, ਰੋਗ ਜਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀ' ਹੈ।ਉਹ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਗਟ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਨ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਨ ਪਿਤਾ, ਨ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਨ 
ਹੀ ਕੋਈ ਭਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਨ ਕਾਮ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨ ਹੀ 
ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਹੈ।ਉਹ ਕੁਲ ਰਹਿਤ, ਮਾਇਆ ਰਹਿਤ 
ਅਤੇ ਅਪਰੈਪਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜੋਤਿ ਸਰਵਤ੍ਰ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ 
-“ %ਲਧ ਅਪਾਰ ਅਗੰਮ ਅਆਗੰਚਰ ਨਾ /ਤਿਸ਼ ਕਾਲ ਨ ਕਰਮਾ / 

ਜਾਤ ਅਜਾ/ਤੇ ਅਜੰਨ?ੈ ਸੰਭਉ ਨਾ /ਤਿਸ਼ ਭਾਉ ਨ ਭਰਮਾ/ 

ਸ਼ਾਚੇਂ ਸ਼ੰਚਿਆਰ /ਵਟਹ ਕੁਰਬਾਣੁ / ਨਾ /ਤਿਸ਼ ਡਪ ਵਰਨੁ ਨਹਾੰ 
ਹੋਆ ਸਾਚੈ ਸਬਾੰਦਾ ਨਜਾਣੁ / ਨਾਂ /ਤਿਸ਼ ਆਤ /੫ਤਾ ਸ਼ਤ 
ਬੰਧਪ ਨਾ /ਤਸ਼ ਕਾਘ ਨ ਨਾਗ / ਅਕਲ /ਨੈਰੌਜਨ ਆਪਰਪਰੰਪ੍ਰ 
ਸ਼ਗਲਾਂ ਜੀਤ ਤੁਆਾਨੀ/(ਗੁ.ਗੁੰ.੫੯੭)। ਉਕਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ 
ਕਰਦਿਆਂ “ਅਜੂਨੀ' ਸੈਬੋਧ ਦੀ ਵੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਅਜੈ : ਵੇਖੋ “ਅਜ, ਰਾਜਾ”। 

ਅਜੈਮਲ : ਵੇਖੋ 'ਅਜਾਮਲ£ਅਜਾਮਿਲ”। 

ਅਠਸਠ-ਤੀਰਥ : ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ ਕਿ 
“ਜਪੁਜੀ” ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਹੀ 
ਅਠਸਠ-ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
- ਭਾਣਆਐ ਅਠਸ/ਠ ਕਾ /ਇਸ਼ਨਾਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ 

ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਾਧੂ ਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਚਰਣ ਧਰਦਾ ਹੈ - ਅਠਸ਼/ਨੈ 
ਤੀਰਥ ਜਾਹ ਸ਼ਾਧ ਪਗ ਧਰ/ਹ /(ਗੁ ਗੰ ੮੯੦)। 

'ਅਠਸਠ-ਤੀਰਥ' ਤੋ' ਭਾਵ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ 
ਅਠਾਹਠ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ । “ਤੀਰਥ” ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ 

ਅਠਸਠ-ਤੀਰਥ 

ਉਹ ਸਥਾਨ ਜਿਥੋਂ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ 
ਘਾਟ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੁੜ 
ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲਗਿਆ 
ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸੈਸਾਰ-ਸਾਗਰ (ਭਵ-ਸਾਗਰ) ਤੋਂ 
ਪਾਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ “ਤੀਰਥ” ਸ਼ਬਦ 
ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਰਥਾਤ ਪਾਪ ਆਦਿਕਾਂ 
ਤੋ ਪਾਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ (ਤਰਗ/ਤਿ ਪਾ੫ਾ7ਦਕੰ 

ਯਸ੍ਰਮਾੜ੍)। ਬਹੁਤੇ ਤੀਰਥ ਨਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬਣੇ 
ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਵਸਾਗਰ ਤਰਨ ਦੀ 
ਪ੍ਰਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਜਾ ਕੇ ਯਾਤੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ 
ਪੁੰਨ-ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਧਾਂ-ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਵਿਚ 
ਹਰਿ-ਕਥਾ, ਹਰਿ-ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਹਰਿ-ਜਸ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣਾ 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਭਵਿੱਖ ਸੁਧਾਰਦੇ ਹਨ। 

ਉੱਜ ਤਾਂ ਜੈਨੀਆਂ, ਬੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਧਰਮਾਂ 
ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੀਰਥ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ 
ਨਾਲ ਰੂੜ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 
ਅਣਗਿਣਤ ਤੀਰਥ ਹਨ। ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਸੰਪਦਾਇਕ 
ਰੁਚੀ ਅਧੀਨ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਦਾ ਵਧਦੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਤ ਪੁਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ-ਪ੍ਦਾਤਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ 
ਹੈ - ਅਯੋਧਿਆ, ਮਥੁਰਾ, ਮਾਯਾ, ਕਾਸ਼ੀ, ਕਾਂਚੀ, ਅਵੌਤਿਕਾ, 
ਦ੍ ਾਰਿਕਾ - ਅਯੋਂਧ੍ਯਾ ਮਥੁਰਾ ਆਯਾ ਕਾਲ ਕਾਂਚਾੰ 
#ਵੀਂਤਕਾ /ਪੁਗੰ ਦੂਾਰਵਤਾੰਂ ਚੈਵ ਸ਼ਪ੍ਤੰਤਾ ਮੌਕ੍ਸ਼ ਦਾਯਿਕਾ / 

ਸੱਤ ਪੁਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰ ਧਰਮ-ਧਾਮ ਵੀ ਮੰਨੇ 
ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦ੍ਰਾਰਿਕਾ ਪੁਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ - 
ਦ੍ਰਾਰਿਕਾ, ਜਗਨ-ਨਾਥ, ਬਦਰਿਕਾਸ਼ਮ ਅਤੇ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰਮ। 
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਇਹ ਦਸ ਮਹਾਨ ਤੀਰਥ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ 
ਹਨ। ਪਰ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਅਠਸਠ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 
“ਕਪਿਲ ਤੌਤ੍ਰ' ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਦਸ ਮੁੱਖ ਤੀਰਥਾਂ 
ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਦੇ 58 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ 
- ਓਅੰਕਾਰ, ਏਰਾਵਤੀ, ਸ਼ਤਦ , ਸਰਸਵਤੀ, ਸਰਯੂ, ਸਿੰਧੁ , 
ਸ਼ਿਪ੍ਰਾ, ਸ਼ੋਣ, ਸਰੀਸੈਲ; ਸੀਰੋਗ, ਹਰਿਦ੍ਰਾਰ, ਕਪਾਲਮੋਚਨ, 

ਕੌਸ਼ਿਕੀ, ਗਯਾ, ਗੋਕਰਣ , ਗੋਦਾਵਰੀ, ਗੋਮਤੀ, ਗੋਵਰਧਨ, 

ਗੈਗਾਸਾਗਰ, ਗੈਡਕਾ, ਘਰਘਰਾ, ਚਰਮਨ੍ਵਤੀ, ਚਿਤ੍ਕੂਟ, 
ਚੰਦ੍ਭਾਗਾ, ਜ੍ਰਾਲਾਮੁਖੀ, ਤਪਤੀ, ਤਾਮ੍ਪਰਣੀ, ਤੁੰ ਗਭਦਾ, 
ਦਸ਼ਾਸ਼ਮੋਧ, ਦਿਸ਼ਦਵਤੀ, ਧਾਰਾ, ਨਰਮਦਾ, ਨਾਗਤੀਰਥ, 



<< 

ਅਲਸਲਣ 

ਨੈਮਿਸ਼, ਪੁਸ਼ਕਰ, ਪ੍ਰਯਾਗ (ਤ੍ਰਵੇਣੀ ਸੈਗਮ), ਪਿ੍ਥੂਦਕ, 

ਭਦੌਸ਼੍ਰ, ਭੀਮੇਸ਼੍ਰ, ਭ੍ਿਗਿਤੁੰਗ, ਮਹਾਕਾਲ, ਮਹਾਬੋਧਿ, 
ਮਾਨਸਰੋਵਰ, ਮੰਦਾਕਿਨੀ, ਯਮੁਨਾ, ਵਿਤਸਤ, ਵਿੰਧ੍ਯ, 

ਵਿਪਾਸ਼, ਵਿਮਲੇਸ਼ੂਰ, ਵੇਣਾ, ਵੇਤ੍ਵਤੀ, ਵੈਸ਼ਨਵੀ ਅਤੇ 

ਵੈਦਯਨਾਥ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਤੀਰਥਾਂ ਵਿਚੋ ਅਧਿਕਾਂਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਨਦੀਆਂ 

ਦੇ ਜਲ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੈਸਾਰਿਕ ਬੈਧਨਾਂ ਤੋੱ 

ਯਾਤੀ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ 

ਤੀਰਥਾਂ ਉਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ 

ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜੇ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ। ਖੋਟੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਉਲਟਾ ਹੋਰ ਮੈਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦਾ ਹੈ 

- ਨਾਵਣ' ਚਲੇ ਤੀਰਥਾਂ ਮ/ਨੈ ਲੌਟੈ ਤ/ਨੈ ਚੌਰ //ਇਕੁ ਭਾਉ 

ਲਥਾੀ ਨਾ/ਤਿਆ ਦੁਇ ਡਾ ਚੜਆਸ਼ ਹੌਰ /ਬਾਹਾ/ਨ ਧੋਤੀ ਤੂਮੜਾੰ 
ਅੰਦਾਨ /ਵਿਸ਼ ਨਿਕੌਰ /ਸ਼ਾਧ ਭਲੇ ਅਣਨਾ/ਤਿਆ ਚੌਰ /ਨ ਚੌਰਾ 

ਚੌਰ । (ਗੁ.ਗੰ.੭੮੯)। 

ਅਠਸਠੇ : ਇਸ ਤੋ ਭਾਵ ਹੈ ਅਠਾਹਨਠ ਤੀਰਥ - ਦਸ਼ ਅਨਾ 

ਅਠਸਠੇ ਚਾਰ ਖਸ਼ਾਣਾ ਇਹੈ ਵਰਤਾ/ਟੇ ਹੈ ਸ਼ਗਲ ਸੰਸ਼ਾਨੇ / 

(ਗੁ.ਗੰ.੬੯੪)। ਵੇਖੋ “ਅਠਸਠ ਤੀਰਥ”। 

ਅਠਾਰਹ ਪੁਰਾਣ : ਵੇਖੋ 'ਪੁਰਾਣ'। 

ਅਠਾਰਹਿ ਗੋਤ : ਵੇਖੋ 'ਦਸਅਠ ਵਰਣ'। 

ਅਠਾਰਹਿ ਬਰਣ : ਵੇਖੋ 'ਦਸਅਠ ਵਰਨ”। 

ਅਠਾਰਹਿ ਭਾਰ : ਇਥੇ “ਭਾਰ” ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵਜ਼ਨ ਦਾ 
ਪਰਿਮਾਣ । ਇਕ ਭਾਰ ਪੰਜੇ ਮਣ ਕੱਚੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਅਠਾਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਾਂ ਦਾ ਕੁਲ ਵਜ਼ਨ 90 ਮਣ ਕੱਚੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। 

ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਭੈਰਉ ਰਾਗ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰਾਟ 

ਸਰੂਪ ਦੀ ਅਠਾਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜ ਭਾਰ ਜਿੰਨੀ ਰੋਮਾਵਲੀ (ਰੋਆਵ/ਲ 

ਕੋਟਿ ਅਠਾਰਹ ਭਾਰ - ਗੁ.ਰੀ.੧੧੬੩) ਦਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਲਾਰ 

ਰਾਗ ਵਿਚ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਰਜੀ ਹੋਈ 

ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ 18 ਭਾਰ ਜਿੰਨੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਅਠਾਰਹ ਭਾਰ 

ਬਨਸਪਤੀ'। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਬਿ੍ਛਾਂ, ਬੇਲਾਂ , ਬੁਟਿਆਂ 

ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਪੱਤਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਠਾਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਾਂ 

ਹੋ ਅਤਿ ਅਖੰਡ-ਪਾਠ 

(ਨਵੇ ਮਣ ਕੱਚੇ) ਜਿੰਨਾ ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। 

ਅਠਾਰ੍ਹਾਂ ਸਿਧੀਆਂ : ਵੇਖੋ 'ਸਿਧੀ/ਸਿਧੀਆਂ'। 

ਅਣਮੜਿਆ-ਮੰਦਲ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਭਗਤ 
ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਸੋਰਠਿ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ।'ਮੰਦਲ” ਦਾ ਅਰਥ 

ਹੈ ਮ੍ਰਿਦੰਗ ਜਾਂ ਢੋਲਕ।'ਅਣਮੜਿਆ” ਤੋ ਭਾਵ ਹੈ ਜੋ ਮਿਦੈਗ 

ਚਮੜੇ ਨਾਲ ਮੜ੍ਹਿਆ ਨ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਿਨਾ ਮੜ੍ਹੇ ਮ੍ਿਦੈਗ 

ਉਤੇ ਥਾਪ ਦੇ ਕੇ ਵਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ 

“ਅਨਹਦ-ਨਾਦ” ਬਿਨਾ ਚੋਟ ਜਾਂ ਥਾਪ ਲਗਾਏ ਦੇ ਹੀ ਵਜਦਾ 

ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਇਸ ਤੌ ਤਾਤਪਰਜ ਹੈ ਕਿ 

ਦਸਮ-ਦੁਆਰ (ਦਮਾਗ) ਵਿਚ ਅਨਹਦ-ਨਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ 

ਹੈ-ਅਣਮ/ੜਿਆ ਮੰਦਲ਼ ਝਾਜੰ //ਥਨ ਸ਼ਾਵਣ ਘਨਹਰ ਗਾਲ / 

(ਗੁ.ਗੁੰ.<੫੭)। 

ਅਤਿ ਅਖੰਡ-ਪਾਠ : 'ਅਤਿ ਅਖੰਡ-ਪਾਠ” ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ 
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਪਾਠ ਜੋ ਇਕਲਾ ਪਾਠੀ ਇਕੋ 

ਆਸਣ ਉਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਿਨਾ ਉਠੇਂ , ਖਾਏ , ਪੀਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਾਠ ਕਰੇ। ਇਹ ਪਾਠ ਨੌ ਪਹਿਰਾਂ 

(27 ਘੰਟਿਆਂ) ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਾਨ 
ਸਿੰਘ ਨੇ 'ਮਹਾਨਕੋਸ਼' ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ 

ਪਾਠ ਬਾਬਾ ਨਾਰਾਯਣ ਸਿੰਘ (ਸੈਨ 1841-1916 ਈ.) ਨੇ 

ਕੀਤਾ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ 

ਅਜਾਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਦੇ ਮਹੰਤ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਥਨ 

ਅਨੁਸਾਰ ” 

ਸੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਦਾ ਸ਼ਾਰਾ ਪਾਠ ਆਪ ਦੇ 
ਕੰਠਾਗ ਸੰ / ਹਰ #ਹਨਨੇ ਚਾਰ ਪਾਠ ਆਪ ਨੰਮ ਨਾਲ਼ 

ਕਰਦੇ ਸ਼ਨ / ਤਿੰਨ ਸ਼ਾਨ ਆਪ ਨੰ /ਇਕੱਹਲਿਆਂ /ਇਕਾ 

ਆਸਨ ਬੰਠ ਕੇ ਅਤਿ ਅਖੰਡ ਪਾਠ” ਕੀਤਾ / /ਇਕ 

ਪਾਠ ਮਹਾਰਾਜਾ ਗੰਨਾ /ਨਿੰਘ ਸ਼ਹਿ ਨਾਭਾਪਤਾੀ ਨੰ 

ਪਰੰਮ ਭਾਵ ਨਾਲ ਸ਼ਾਣਿਆ/ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੰ ਪਾਠ ਦੇ 

ਭੌਗ ਤੇ ਜਾਰਨੈਰ ਦੇਣ ਦਾ ,ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਤ, ਪਰ 

ਬਾੜਾ ਜਾਂ ਨੰ ਪਾਠ ਦੀ ਭੇਟਾ ਅੰਗਨਕਾਰ ਨ ਕੀਤੀ / 

ਜਦ ਪਾਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਝਾਬ਼ਾ ਜਾ ਪਾਲਕਾਂ /ਵਚਾ 

ਬੰਠ` ਕੇ ਡੋਰੇ ਨੰ ਜਾਣ ਲਗੇ, ਤਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੀਰਾ 

/ਸੈਘ ਜਾ ਨੇ ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ /ਇਕ ਕਹਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੰ 
ਆਪਣੇ ਕੰਨ੍ਹੰ ਤੇ ਪਾਲਕ? ਉਠਾਈੰ / 



ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ-ਸਾਧਕ ਦੁਆਰਾ “ਅਤਿ 

ਅਖੰਡ-ਪਾਠ” ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਅਤੀਤ : ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਬੀਤਿਆ ਜਾਂ 
ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਮਾਇਆਵੀ 

ਪ੍ਪੰਚ ਨੂੰ ਲੈਘ ਕੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦਾ 

ਹੈ, ਉਹੀ ਸੱਚਾ “ਅਤੀਤ” ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ 
- ਮਨ ਆਹ ਮਨੂਆ /ਚਤਾ ਆਹ ਚੀਤਾ / ਐਲੇ ਗੱਠੇ ਕੇ ਲੌਗ 
#ਤੀਤਾ/ ਹਰਥ' ਸੋਗ ਤੇ ਠਹ/ਹ /ਨੈਰਾਸ਼ਾ/ ਆੰਮ੍ਤ ਚਾ/ਖ 
ਹ/ਨ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ਼ਾ/(ਗੁ ਗੰ ੧੧੮੯)। ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਵਿਚ 

ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ -- ਬੋਲ/ਨਿ ਸ਼ਾਚ /ਨਥਆ ਨਗਾੀੰ ਰਾਏ / 

ਚਾਲਾਹ ਗੁਰਮ/ਕ ਹੁਕਾਮ ਰਜਾਈ / ਰਹਹਿ ਅਤਾਤ ਸ਼ਚ 

ਸਰਣਾਈ / (ਗੁ .ਗੁੰ.੨੨੭)। ਇਸ ਤੋਂ' ਭਿੰਨ ਆਚਾਰ ਵਾਲਾ 
ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਸ 

ਵਿਚ ਹੈ - %ਤਤਾ ਸ਼ਦਾਏ #/ਇਆ ਕਾ ਮਾਤਾ / 

(ਗੁ.ਗੰ.੭੩੮)। 

ਅਥਰਵ,/ਅਥਰਬਣ ਵੇਦ : ਚੌਹਾਂ ਵੇਦਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੌਥਾ। ਵੇਖੋ 
“ਵੇਦ”। 

ਅਦੈਤਵਾਦ (ਗੁਰਮਤਿ) : ਵੇਖੋ “ਗੁਰਮਤਿ ਦਰਸ਼ਨ” 
(ਸਿਧਾਂਤ)। 

ਅਧਿਆਤਮ ਕਰਮ : 'ਕਰਮ' (ਵੇਖੋ) ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ 
ਹਨ। ਸਭ ਤੋ ਅਧਿਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ 'ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ” ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ। 'ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ” ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤ-ਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। “ਗੀਤਾ” ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਅਨਾਸਕਤ ਕਰਮ” ਕਿਹਾ 
ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮ ਕਰਮ” 
ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮ ਕਰਮ ਉਹ ਕਰਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ 
ਨਾਲ ਸਾਧਕ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀਆਂ ਨਾਮਰੂਪਾਤਮਕ ਸੀਮਾਵਾਂ 
ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਕ ਹੀ ਜੋਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 
ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਰ ਇਕ 
ਕਰਮ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋ 
ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜੀਵਾਤਮਾ 
ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਅਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਨੇ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਉਨਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ 
ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇਂ ਕਰਮਾਂ ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 

36 ਅਨਹਤ/ਅਨਹਦ#ਅਨਾਹਤ ਨਾਦ 

- ਆਧਿਆਤਮ ਕਰਮ ਕਠੇ /ਦਨ ਰਾਤਾ/ /ਨਿਰਮਲ ਸੰਤ 

/ਨੈਰੰਤਾਨੈ ਲਾਤਾ/(ਗੁ .ਗੰ.੧੦੩੯)। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਆਤਮ-ਕਰਮਾਂ ਉਤੇ 

ਅਧਿਕ ਬਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁਲ ਕਾਰਣ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 

ਅਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਕਰਮ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਪਾਪਾਚਾਰੀ 

ਰੁਚੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਕੱਚਾ ਹੈ। ਫਲਸਰੂਪ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦੇ 

ਭੇਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ - ਆ/ਨਿਆਤਮ 

ਕਰਮ ਕਰੈ ਤਾ ਸ਼ਾਚਾ/ ਮਕਾ/ਤ ਭੰਦੁ /ਨੇਆ ਜਾਣੰ ਕਾਚਾ/ 

(ਗੁ ਗ੍ਰੰ੨੨੩)। 

ਅਧਿਆਤਮ-ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 

ਹੈ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਕਤੀਆਂ ਤੋ ਸੈਕੇਤ ਗੁਹਿਣ ਕੀਤੇ 

ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਧਿਆਤਮ-ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕੁਝ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 

ਹੋਏਗਾ - ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੈਕਾਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, 

ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਸਤਿ-ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਧਾਰਣ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ-ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਯਾਚਨਾ ਕਰਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੈ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ-ਕ੍ਰਿਪਾ 

ਵਿਚ ਜਾਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਚਲਣਾ, 

ਆਦਿ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਧਿਆਤਮ-ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ 
ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 
ਦੇ ਸੈਬੈਧ ਵਿਚ ਹਉਮੈ-ਰਹਿਤ ਜੋ ਵੀ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, 
ਉਹ ਅਧਿਆਤਮ-ਕਰਮ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਸਹਿਜ 
ਭਾਵ ਨਾਲ ਹੋਣੋ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ 

ਉਚੇਚ ਜਾਂ ਅਨੁਸ਼ਠਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ' ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਅਧਿਆਤਮ-ਕਰਮਾਂ' ਨੂੰ 'ਸਹਿਜ-ਕਰਮ” ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹਮ-ਨਿਸ਼ਠ ਕਰਮਾਂ 
ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਵਿਅਰਥ 
ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 'ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ” ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ 

- ਲੰ ਲਾਣਾਸ ਬੁਹਮੰ ਕਰਮ / ਅੱਡੇ ਫੋਕਟ /ਨਿਸ਼ਚਓਂ ਕਰਮ / 
ਕਾਹ ਨਾਨਕ /ਨਨਿਹਚਓਂ /ਨਿਆਵੇ / /ਵਣੁ ਸ/ਤਗਿਰ ਵਾਟ ਨ 

ਪਾਵੈ /(ਗੁ ਗੰ .੪੭੦)। 

ਅਨਹਤ/ਅਨਹਦ#ਅਨਾਹਤ ਨਾਦ : ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ 

ਬਿਨਾ ਚੋਟ ਲੱਗਿਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ । ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਅਨਹਤ- 
ਨਾਦ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨ ਹੋ ਕੇ, ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ ਨੂੰ ਚਿੱਤ 
ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਿਚ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ -- ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ 



ਅਨਹੜਤ/ਅਨਹਦਮ#/ਅਨਾਹਤ ਨਾਦ 

ਵਾਜੰਤ ਭੰਗੀਂ। (ਗੁ ਰੰ .੧੩)। 

ਹਠਯੋਗ ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਕ ਰੂਪ 

ਧਾਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋ' ਕੋਈ ਹਠਯੋਗੀ ਕੁੰਡਲਿਨੀ ਨੂੰ ਜਗਾ 

ਕੇ ਉਪਰ ਵਲ ਕਰ ਲੈਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਜੋ ਵਿਸਫੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਨੂੰ “ਨਾਦ” ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੂੰਕਿ ਇਹ ਨਾਦ ਬਿਨਾ 

ਕਿਸੇ ਟਕਰਾਉ ਜਾਂ ਚੋਟ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ 

“ਅਨਹਤ-ਨਾਦ” ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀ' ਦਿਦਾ। 

ਜਦੋਂ ਹਠਯੋਗ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ ਨਾਲ ਸੁਖਮਨਾ ਨਾੜੀ ਦਾ ਮਾਰਗ 

ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਦ ਸੁਣਨ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 

ਨਾਦ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇ' ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ 

ਗੜਗੜਾਹਟ, ਬੱਦਲ ਦੀ ਗਰਜ, ਸੈਖ ਦੀ ਧੁਨ, ਘੰਟੇ ਦੀ 

ਧੁਨ, ਕਰਧਨੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਬੈਸਰੀ ਦੀ ਸੁਰ, ਭੌਰੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਰ। 

ਇਸ ਨਾਦ ਦੀ ਉਪਾਧੀ-ਯੁਕਤ ਸਥਿਤੀ ਵੇਲੇ ਉਕਤ 

ਜਾਗਰਤਿਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਈ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਦ 

ਨਿਰ-ਉਪਾਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 'ਪ੍ਣਵ' ਜਾਂ 'ਓਅੰਕਾਰ” 

ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰ ਲੈਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਹਮ-ਵਾਚਕ ਹੋ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਸੈਤ-ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਯੋਗ ਦੇ ਇਸ 

ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਭਾਵੀਕ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ 

ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨਾਲ 

ਕੀਤਾ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸੀ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਮੰਡਲ ਦਾ 

ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 

ਅਨੁਸਾਰ - ਗੁਰਮਾਤਿ ਰਾਮ ਜਪੈ ਜਨ ਪੂਰਾ/ ਤਿਡ ਘਟ 

ਅਨਹਤ ਝਾਜੀ ਤੂਰਾ / (ਗੁ ਗੰ .੨੨੮)। ਮਨ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ 

ਇਕ ਸਾਧਨ ਸਤਿ-ਸੰਗਤਿ ਵੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਗਿਆਸੂ 

ਮਨ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਪਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਸ਼ਾਧ 

ਪਾਈ ਵਡਭਾਗਨੰ ਮਨੁ ਚਲਤੰ ਭਇਓ ਅਰੁੜਾ / ਅਨਹਤ ਧਨ 

ਵਾਜ/ਹਿ /ਨੈਤ ਵਾਜੰ ਹਠ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ ਨੱਸ ਲੜਾ / 

(ਗੁ.ਰੰ.੬੯੮)। 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤਨੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਇਸ 

ਪ੍ਕਾਰ ਹਨ - ਅਨਹਦ ਸਬਦ, ਅਨਹਦ ਤੂਰਾ, ਅਨਹਦ 

ਝੰਕਾਰ, ਅਨਹਦ ਬੈਨ, ਅਨਹਦ ਨਾਦ, ਅਨਹਦ ਬਾਨੀ, 

ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ, ਅਨਾਹਤ ਨਾਦ, ਅਨਹਤ ਨਾਦ ਆਦਿ। ਇਸ 

ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਨਾਦ ਮੰਨਦੇ ਹੋਇਆਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਕ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਅਥਵਾ ਗੁਣਵਾਚਕ ਨਾਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 

-- ਆਮਦ ਅਨਾਲਿ ਅਨੰਦ ਅਨਾਗਤ ਜੁਗੁ ਜੁਗ ਏਕੇ ਵੰਸ਼ / 

(ਗੁ ਗੰ .੭)। 

ਅਨੁਵਾਦ (ਅੰਗੇ ਜੀ) 

ਅਨਦ,ਅਨੰਦ : ਵੇਖੋ 'ਆਨੰਦਵਾਦ'। 

ਅਨੁਵਾਦ (ਅੰਗੇੇਜ਼ੀ) : ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਗੇਜ਼ੀ 

ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਯਤਨ ਈਸਾਈ 

ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਅਰਨਸਟ ਟੁਰਪ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ "10੬ &61 618001' 

ਨਾਂ ਅਧੀਨ ਸੈਨ 1877 ਈ. ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। 

ਅਨੁਵਾਦਕ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਸਹੀ ਪਕੜ ਨ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇਹ 

ਅਨੁਵਾਦ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ 

ਦੀ ਪ੍ਤਿੜ੍ਹਿਆ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 

ਟੀਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਤਸਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ 

ਲਈ ਵੇਖੋ “ਟ੍ੰਪ'। 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ 

ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਮੈਕਾਲਿਫ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ 

ਪੁਸਤਕ 'ਦਿ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ...” ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। 

ਉਸ ਤੋਂ' ਪ੍ਰੌਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਨੇਕ ਪਰਵਰਤੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ- 

ਮੁੱਖ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਗੇੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦਮ 

ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸ. ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਸ. ਖ਼ੁਸ਼ਵੈਤ 

ਸਿੰਘ, ਸ. ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਤਰਲੌਚਨ 

ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਲੇਖਯੋਗ ਹਨ। 

ਟ੍ਰੰਪ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੇਸ਼-ਵੰਡ ਤਕ ਸੰਪੂਰਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 

ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਗੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ 

ਨੇ ਉਦਮ ਨ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋ ਬਾਦ ਪ੍ਰ. ਤੇਜਾ 

ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ 

ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ। ਸੈਨ 1952 ਈ. ਤਕ ਪਹਿਲੇ ਦੋ 

ਰਾਗਾਂ (ਸਿਰੀ ਅਤੇ ਮਾਝ) ਵਿਚਲੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਮੁਕ 

ਗਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਕਾਰਣ 
ਕੰਮ ਅਗੇ ਨ ਚਲ ਸਕਿਆ। ਪੋ. ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੱ 

ਬਾਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਖਰੜਾ 

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਲਈ ਦੇ 

ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਪ੍ਸਤੁਤ ਲੇਖਕ ਨੇ ਸੈਨ 1985 ਈ. ਵਿਚ ਦਿ 

ਹੋਲੀ ਗੰਥ” (10੬ 161 (0800) ਨਾਂ ਅਧੀਨ ਸੈਪਾਦਿਤ 

ਕਰ ਕੇ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ। 

ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਵਸਥਿਤ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ 

ਡਾ. ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੋ 'ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ” 

(591 300 518001 5806) ਨਾਂ ਅਧੀਨ ਚਾਰ ਜਿਲਦਾਂ 

ਹੋਇਆ। ਇਸ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਕਾਵਿਮਈ ਹੈ। 



ਅਨੁਵਾਦ (ਹਿੰਦੀ) 

ਡਾ. ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸ. ਮਨਮੋਹਨ 

.ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਗੇਜ਼ੀ 

ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਚਾਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ 

ਸ਼ੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੈਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਸੈਨ 
1962 ਈ. ਵਿਚ 'ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ” (611 (3070 

01801 58109) ਨਾਂ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ 

ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦਕ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖੀ 

ਵਿਚ ਮੂਲ ਪਾਠ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਕਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। 
ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਾਧਾਰਣ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਫਲ ਅਤੇ ਵਿਦਵਤਾਪੂਰਣ 

ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਪੋ. ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਤਾਲਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ 
ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਲੋਂ ਚਾਰ ਜਿਲਦਾਂ 

ਵਿਚ 1984 ਤੋ' 1990 ਈ. ਤਕ 'ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ” 

(511 9090 91801 53106) ਨਾਂ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ 

ਗਿਆ ਹੈ। 

ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 

ਆਖੀਰਲਾ ਨਾਂ ਸ. ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਕਿਨ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 

'ਦਿ ਏਸੈਂਸ ਆਫ਼ ਸੀ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ” (11੬ 5561੦ ੦7 

511 9010 61311 53106) ਨਾਂ ਅਧੀਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜ 

ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਸੈਨ 1998 ਤੋਂ 2000 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 

ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਕਿਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਭਾਵ-ਬੋਧਕ ਅਨੁਵਾਦ 
ਸਰਲ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਾਰਤਕ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੂਲ ਪਾਠ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ 
ਗਿਆ ਹੈ। 

ਅਨੁਵਾਦ (ਹਿੰਦੀ) : ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ 
ਭਾਵਾਤਮਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦਿਆਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ 
ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ 

ਮੁੱਢਲਾ ਅਨੁਵਾਦ ਲਖਨਊ ਜਾਂ ਮੁੰਬਈ ਤੋ 20ਵੀ' ਸਦੀ ਦੀ 
ਪਹਿਲੀ ਚੌਥਾਈ ਵਿਚ ਛਪਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ 

ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 

ਦੂਜਾ ਯਤਨ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਨਿਰਮਲਾ ਸਤ 

ਅਰਜਨ ਮੁਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਮੁੱਢਲਾ ਭਾਗ ਛਪਿਆ 

ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਗਈ। 
ਤੀਜਾ ਯਤਨ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। 

ਇਹ ਅਨੁਵਾਦ “ਆਦਿ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ” (ਹਿੰਦੀ 

ਅਨੁਵਾਦ ਸਹਿਤ ਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀਅੰਤਰਣ) ਦੇ ਨਾਂ ਅਧੀਨ, 

ਅਨੁਵਾਦ (ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ) 

1978 ਤੋਂ 1982 ਈ. ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਗੰਥ 
ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ 
ਵਿਵਸਥਿਤ ਯਤਨ ਹੈ। 

ਚੌਥਾ ਯਤਨ ਸੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਚੇਲਾ ਰਾਮ ਦੁਆਰਾ 

ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਨੁਵਾਦ 'ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ” (ਹਿੰਦੀ 
ਟੀਕਾ ਸਹਿਤ) ਨਾਂ ਅਧੀਨ ਸੈਨ 1987 ਈ. ਵਿਚ ਛਪਣਾ 
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਛੇ ਜਿਲਦਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕਿਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ 
ਚਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਵੀ ਅਨੁਵਾਦ 

ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਾਧਾਰਣ 

ਅਤੇ ਬਿਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰਾਤਮਕ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾ. ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਅਤੇ 

ਡਾ. ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਨੇ 'ਸ਼ਬਦਾਰਥ' (ਪੰਜਾਬੀ) ਦੀ 

ਸਰਣੀ ਉਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਵੀ 'ਸ਼ਬਦਾਰਥ” ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ 
ਭਾਗ 1989 ਈ. ਵਿਚ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚੌਥਾ 
ਅਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਹੈ। ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਵੇਖੋ 'ਸ਼ਬਦਾਰਥ” (ਹਿੰਦੀ)। 

ਉਪਰੋਕਤ ਯਤਨਾਂ ਤੋ' ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੁ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ 
ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਲਿਪੀਅੰਤਰਣ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ 

ਸੈਬੈਧ ਵਿਚ ਮੁੱਢਲਾ ਯਤਨ ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ 
ਪੈਸਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਯਤਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, 
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੀਜਾ ਯਤਨ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਇਕ 
ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਵਿਨੰਡ ਐਮ. ਕਾਲੇਵਾਰਟ (%10809 1#. 
63116%ਗ€4) ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਬਨਾਰਸੀ ਦਾਸ, 

ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਰਾ ਦੋ ਜਿਲਦਾਂ ਵਿਚ ਸੈਨ 1996 ਈ. ਵਿਚ 
ਪ੍ਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਅਨੁਵਾਦ (ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ) : ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੇਂਚ 
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸੰਪੂਰਣ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ 
ਗੌਰਵ ਡਾ. ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਚਾਰ 
ਸੈਂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ 'ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ” 
ਨਾਂ ਅਧੀਨ ਟ੍ਰਾਨਟੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸੈਨ 1995 ਈ. ਤੋਂ ਸੈਨ 

1996 ਈ. ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। 
ਉਰਦੂ ਵਿਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋ ਲਿਪੀ- 

ਅੰਤਰਣ ਅਤੇ ਇਕ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਸਤਤ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। 



ਅਨੰਦੁ, ਬਾਣੀ : ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਦਰਜ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ 

ਦੀ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਉਸੇ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ 

ਬਾਣੀ ਵਿਚ “ਜਪੁਜੀ” ਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਬਾਣੀ ਵਿਚ 
“ਸੁਖਮਨੀ? ਦਾ' ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਂਗਲਿਕ ਅਤੇ 

ਕਰਮਾਂ/ਸੈਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਵਸਰ 'ਤੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੈਖਿਪਤ 

ਰੂਪ (ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਜ ਪਉੜੀਆਂ ਅਤੇ ਆਖੀਰਲੀ ਪਉੜੀ) 

ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਜਾਂ ਪਠਨ-ਪਾਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੁ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਸੈਚਾਰ ਦੇ 

ਸਮੇਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ 

ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਿੱਤ-ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ 

ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੈਧਿਆ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ-ਸਾਧਕਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ “ਰਹਿਰਾਸ” ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਬਾਣੀ 

ਦਾ ਸੈਖਿਪਤ ਰੂਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ 
ਅੰਦਰਲਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ 

ਦੀ ਰਚਨਾ-ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਅਤੇ ਰਚਨਾ-ਕਾਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ 

ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕੇ । ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੁ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ 

ਰਚਨਾ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ (ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ) 'ਅਨੰਦ' ਦੀ 

ਪੈਦਾਇਸ਼ ਵੇਲੇ ਸੈਨ 1554 ਈ. (ਸੈ. 1611 ਬਿ.) ਵਿਚ 

ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੋਸਟਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ” (ਨੰ. 24) ਅਨੁਸਾਰ 

ਇਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 
ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਗਾਉਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਪਤਾ 

ਲਗਾ ਕਿ ਮੋਹਰੀ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ 

ਕਾਰਣ ਇਸਤਰੀਆਂ “ਰਣ ਝੁਝਟੜਾ ਮੋਰੀ ਮਾਏ” ਗਾ ਰਹੀਆਂ 

ਹਨ -- ਤਝ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾ/ਨ ਕਹਿਆ /ਜੇ ਬਚਾ ਰਣ ਝੁਝਟੜਾ 
ਕਾਵਣ ਹੰ / ਕਹੰ ਨ /ਇਵ ਵਾ ਜਾਣਦੇ ਪਰੁ /ਜਿਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਆਨੰਦ 

ਹੋਂਦਾ ਤਿਥੈ ਏਹੋਂ ਰਣ ਝੁਝਟੜਾ 7 ਗਾਵਦੀਆਂ ਹੰਨਿ ਬਾਲਕ 

ਜਾਮਲੰ ਹੋਇਆਐੰ/ ਤਝ ਗੁਰੂ ਕਹਿਆ /ਜੇ ਝਚਾ ਨੇ ਏਹੁ 

ਡੋਜਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਗਾਵਨਲੰ /ਜੈਸ਼ ਦਾ ਆਨੰਦ ਗੀ 

ਆਨੰਦੁ ਹੋਇ ਰਹੈ / 

ਰ੍ ਇਸ ਉਥਾਨਿਕਾ ਤੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਜਨਮ 

ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਲੌਕਿਕ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਨਵਿਤ ਕਰਕੇ 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਦ੍ੈਤ-ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਸੈਦਰਭ ਵਿਚ “ਜਗਤ ਜਲੈਦੇ” 
ਨੂੰ ਸ਼ੀਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਦਾ ਪਰਿਚਯ ਦੇ ਕੇ ਬਾਣੀ- 

ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਇਕ ਅਦੁੱਤੀ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਕੁਲ 40 ਪਉੜੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 

ਅਨੰਦੁ , ਬਾਣੀ 

ਵਿਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, 39ਵੀਂ ਪਉੜੀ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਤੇ 40ਵੀਂ 

ਪਉੜੀ ਪੰਚਮ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਚੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਥੇ ਧਿਆਨ-ਯੋਗ 
ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੈਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇਂ 
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਚੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ/ਸਲੋਕ ਕਿਸੇਂ 

ਹੋਰ ਬਾਣੀਕਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਸਨ, 

ਉਥੇ ਉਸ ਤਕ ਸੈਬੋਧੀ ਆਵੱਸ਼ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਰੈਭ ਵਿਚ ਦੇ 

ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਲਾਰ ਰਾਗ ਵਿਚ ਸੰਕਲਿਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਰਚਿਤ ਵਾਰ ਦੀ 28ਵੀਂ ਪਉੜੀ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੁ ਦੀ ਲਿਖੀ 

ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਉਸ ਸੰਬੈਧੀ ਆਰੈਭ ਵਿਚ ਸੈਕੇਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 

ਗਿਆ ਹੈ - “ਪਉੜੀ ਨਵੀ ਮ.੫'। ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਵਿਚ “ਅਨੰਦੁ” ਬਾਣੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਉੜੀਆਂ ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

“ਅਨੰਦੁ' ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮੇਲ 

ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪ੍ਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 

ਸਮਰਥ ਹਰਿ ਦੇ ਸਦਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ 

ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੋਲ 

ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਹੈ । ਚੌਥੀ ਵਿਚ ਸੈਤ-ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਲੀਨ ਰਹਿਣ 

ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਰਜ ਹੈ। ਪੰਜਵੀਂ ਵਿਚ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਦਾਤ 

ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੋਂ' ਮਿਲਣੀ ਦਸੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਅਗਲੀਆਂ ਪਉੜੀਆਂ ਵਿਚ ਆਨੰਦ-ਪੁਰਵਕ ਜੀਉਣ ਦੀ 

ਵਿਧੀ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਜੁਗਤ (ਆਨੰਦ- ਸਿਧਾਂਤ) 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਜੁਗਤ ਵਿਚ ਤਨ-ਮਨ ਸੰਭ 

ਕੁਝ ਕਾਰਜ-ਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਆਨੰਦ ਪੂਰਣ 

ਰੂਪ ਵਿਚ ਬ੍ਹਮ-ਲੀਨਤਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਮ- 

ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ -ਦੀ 

ਆਨੰਦਵਾਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ। _ 

ਇਹ ਇਕ ਰੁਪਕਾਤਮਕ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ 

ਇਕ ਵਣਜਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੈਸਾਰ ਰੂਪੀ ਬੀਹੜ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ 
ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 

ਦਾ ਜਮਘਟ ਹੈ। ਭੈ-ਭੀਤ ਜਿਗਿਆਸੂ ਦਾ ਉਤਸਾਹ ਵਧਾਉਣ 
ਲਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਸਤ 

ਤੱਤ੍ਰ ਹੈ। ਇਸ 'ਸ਼ਬਦ” ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮਨੌਂਖ ਆਪਣੇ 

ਮੰਤਵ, ਅਰਥਾਤ ਬ੍ਹਮ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ 

ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ “ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ” ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ 

ਵਿਸ਼ੇ-ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 

ਵਿਚ ਲੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਲੌਕਿਕਤਾ ਵਿਚ ਹੀ ਅਲੌਕਿਕ ਤੱਤ੍ਰ 



ਅਥਵਾ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਕਾਸ਼ 
ਨਾਲ, ਭੌਤਿਕਤਾ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਨਾਲ, ਆਤਮਾ ਦਾ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇਸ ਰਚਨਾ ਵਿਚ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, 

ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬੈਕੁੰਠ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ 

ਸਹਾਇਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਇਕ 

ਸੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਇਸ ਦੀ ਰੁਪਕਾਤਮਕਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ 

ਆਰੰਭ ਬੜੇ ਉਤਸਾਹਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ 
ਵਿਚ ਹੀ “ਅਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ” ਕਹਿ ਦੇਣ ਨਾਲ 

ਜਿਗਿਆਸੂ ਇਕਦਮ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਚਨਾ 
ਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਬੜਾ ਨਾਟਕੀ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ 

ਮਹਾਤਮ ਵਲ ਸੈਕੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ “ਆਨੰਦ” ਨੂੰ 

ਸਰਬ ਪ੍ਰਮੁਖ ਉਪਲਬਧੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ 

ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਬੜੀ ਕਲਾਤਮਕਤਾ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗਾਂ, 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਤਾਂ ਦੇ ਧਰਮ-ਸਾਧਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨ-ਸਾਧਾਰਣ ਨੂੰ 

ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ 

ਆਨੰਦਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ 

ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਨਵਾਂ ਪਰਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸਹਿਜ ਅਲੰਕਾਰ-ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੀ 

ਕਲਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਰਚੇ ਹੋਣ 

ਕਾਰਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ/ਸਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਿਚ 

ਰਾਗ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਛੰਦ ਨੂੰ ਗੌਣ 

ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਛੰਦ-ਗਤ ਲਯਬੱਧਤਾ 

ਰਾਗਾਤਮਕ ਆਵੱਸ਼ਕਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਲੀਆਂ 40 ਪਉੜੀਆਂ 

ਵਿਚੋਂ 33 ਪੰਜ-ਪੰਜ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੱਤ 

ਪਉੜੀਆਂ ਛੋ-ਛੇ ਤੁਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਕਾਰ 
ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਲਯਾਤਮਕਤਾ ਸਭ ਵਿਚ ਇਕ-ਸਮਾਨ 

ਹੈ। ਵਾਕਾਂਸ਼ਾਂ ਅਥਵਾ ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰਾਵਿਤੀ ਨੇ ਸੈਗੀਤਾਤਮਕਤਾ 

ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਉਂਜ ਭਾਵੇਂ 'ਕੁੰਡਲੀਆ” 

ਛੋਦ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਆਭਾਸ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 

ਮਾਤ੍ਰਾ ਸੈਬੈਧੀ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਕੈਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 
ਗਿਆ। ਇਥੇ ਧੂਨੀਆਤਮਕਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਕਹੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ, ਛੰਦ ਦਾ ਸ਼ਾਸੜ੍ੀ ਨਿਰਵਾਹ ਉਪੇਖਸ਼ਿਤ ਹੈ। ਇਸ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਕ ਸੁੰਦਰ ਰਾਗ-ਬੱਧ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ, 

ਸ੍ਰੇਸ਼ਠਨ ਭਾਵ-ਵਿਭੂਤੀ ਨੂੰ ਬਨਾਵਟੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ 

ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 

ਅਨੰਦੁ” ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਰਲ ਮਨ ਦੀ ਰਸਾਤਮਕ 

॥੨੧੨ ॥੨| 

ਅਪਸਰਾ 

ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਸਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਣ ਭਾਸ਼ਾ 
ਦੀ ਸਰਲਤਾ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਧੁੱਕੜੀ ਅਤੇ 

ਬ੍ਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ-ਯੋਜਨਾ ਵੇਲੇ ਲਯ 

ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ 

ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੈ, ਅਰਬੀ-ਫ਼ਾਰਸੀ 

ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਭਾਸ਼ਾ-ਗਤ ਅਲੈਕਰਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਅਨੁਪਾਸ ਹੈ , ਕਠੋਰ 

ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਅਭਾਵ ਰਚੈਤਾ - ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 

ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਦੀ ਛਾਪ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ। ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ 

ਵਿਚ ਜਿਤਨਾ ਸੈਜਮ ਅਤੇ ਸਨੇਹ ਕਿਸੇ ਸੇਸ਼ਠ ਸਾਧਕ ਵਿਚ 

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਆਭਾਸ ਇਸ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਸਹਿਜ ਹੀ 

ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੀ ਹਰ ਇਕ ਪਉੜੀ ਆਪਣੇ 

ਆਪ ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਵ-ਸੋਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਵੀ 

ਆਨੰਦਵਾਦੀ ਭਾਵ-ਧਾਰਾ ਦੀ ਸੈਗਲੀ ਵਿਚ ਪਰੁਚੀ ਹੋਈ 

ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਪਉੜੀ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ। ਭਾਵ 

ਅਤੇ ਕਲਾ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰੰੜ੍ਹ ਰਚਨਾ ਹੈ। 

ਅਪਸਰਾ : ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਮਲਾਰ ਰਾਗ ਵਿਚ 

ਦੇ ਮਧੁਰ ਸੁਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਉਤੇ ਆਰੋਪਿਤ 

ਕੀਤਾ ਹੈ - ਮ੍ਰਿਆ ਕਾ ਸੋਭ ਸੁਹਾਵਨਾੀ ਨਨੈਕੀ/ ਹਾਹਾ ਹੈ ਹ 

ਗੰਧ੍ਰਝ ਆਪਸ਼ਰਾ ਆਨੰਦ #ਗਲ ਰਸ਼ ਗਾਵਨ? ਨ$9ਕ? / 

(ਗੁ.ਰੰ.੧੨੭੨)। 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਉਤਪੱਤੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ “ਅਪਸਰਾ” 

(ਅਪੱਛਰਾ) ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਾਣੀ (ਜਲ) ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ। 

ਅਥਰਵ ਅਤੇ ਯਜੁਰ ਵੇਦਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ 

ਵਾਲੀ ਸੁੰਦਰੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। “ਸ਼ਤਪਥ ਬਾਹਮਣ” 

(11/5/1/4) ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਤਰਨ 

ਵਾਲੇ ਪੰਛੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਿਤਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 
ਤੇ ਝੀਲਾਂ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ, ਵਰਣ ਦੇਵਤੇ ਦੇ 

ਮਹੱਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰਾਜਦੀ ਦਸੀ ਗਈ ਹੈ। “ਅਥਰਵ ਵੇਦ, 

(4/37/4) ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਬਿ੍ਛਾਂ ਉਤੇ ਝੂਟੇ 

ਲੈਂਦੀ ਅਤੇ ਗਾਉੱਦੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਚਣ 

ਅਤੇ ਗਾਉਣ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਚੀ ਹੈ। “ਰਿਗਵੇਦ” 

(10/95) ਵਿਚ ਉਰਵਸ਼ੀ ਨਾਂ ਦੀ ਅਪੱਛਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ 

ਮਿਲਦਾ ਹੈ। “ਰਾਮਾਇਣ” ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੇ ਦੈੱਤਾਂ 

ਦੁਆਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਰਿੜਕਣ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਦਾਂ ਰਤਨ ਨਿਕਲੇ 



ਅਪਰਸ 

ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਅਪੱਛਰਾ ਵੀ ਸੀ। ਅਪੱਛਰਾਵਾਂ ਦੀ 

ਗਿਣਤੀ ਕਰੋੜਾਂ ਤਕ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਧਰਵਾਂ 

(ਸਵਰਗ ਦੇ ਗਾਇਕ ਦੇਵਤੇ) ਨਾਲ ਨਿੱਘਾ ਸੈਬੈਧ ਦੱਸਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਗੰਧਰਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 

ਅਪਸਰਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 

ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਦੂ ਦੇਵਤਾ ਨੇ 

ਰਿਸ਼ੀਆਂ-ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤਪਾਂ ਨੂੰ ਭੈਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਅਚੂਕ 

ਅਸਤ (ਬਾਣ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਇੰਦ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਦਾ ਅਪਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਚਣ ਗਾਉਣ ਨਾਲ 

ਗੂੰਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਪਸਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ 

ਉਲੇਖ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰੈਭਾ, ਉਰਵਸ਼ੀ, ਮੇਨਕਾ, 

ਤਿਲੋੱਤਮਾ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਣਨਯੋਗ 

ਹਨ। 

ਅਸਲ ਵਿਚ, ਹਰ ਧਰਮ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ 

ਕਿ ਪੁੰਨਵਾਨ ਲੋਕ ਮਰਣ ਉਪਰੈਤ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 

ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਪੁੰਨ ਕਰਮਾਂ ਵਲ ਮਨੌੱਖ ਨੂੰ ਰੁਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਤ ਸੁੰਦਰ 

ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਿਸ ਦੈਵੀ ਜਾਂ ਸਵਰਗੀ ਇਸਤਰੀ 

ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹੀ ਯੂਨਾਨੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ 

'ਨਿੰਫ਼', ਸਾਮੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ “ਪਰੀ” ਅਥਵਾ “ਹੂਰ” 

ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਹ-ਕਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਪਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 

ਹਨ। 

ਅਪਰਸ : ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 'ਅਸ੍ਪਰਸ਼' ਦਾ ਤਦਭਵ 

ਰੁਪ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੋਹਿਆ ਨ ਗਿਆ ਹੋਵੇ 

ਜਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨ ਛੋਹੇ। ਹਿੰਦੂ ਸਾਧੂਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹਾ 

ਵਰਗ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਛੋਹੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ 

ਛੋਹਣ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਧੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਿ੍ਹਸਥੀਆਂ 

ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰਮ ਜਾਂ ਵਹਿਮ ਤੋ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ 

ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ “ਅਪਰਸ' ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ 

ਇੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੈ ਆਪ 

ਨੂੰ ਪਾਪਾਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇਂ 

'ਸੁਖਮਨੀ” ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸਾਧਕ (ਅਪਰਸ) ਦੇ ਸਹੀ ਰੂਪ ਨੂੰ 

ਚਿਤਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਸ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚੋਂ 

ਕੋਈ ਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਨਾਨਕ ਕੌ/ਟਿ ਮਧੋਂ ਕੌ ਐਸ਼ਾ ਅਪਰਸ਼ / 

(ਗੁ.ਰੰ.੨੭੪)। 

4] ਅਬਦਾਲ 

ਅਪਰਾਧ,/ਅਪ੍ਰਾਧ : ਸੈਸਕ੍ਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ 

ਅਰਥ ਹੈ ਪਾਪ, ਗੁਨਾਹ। ਸਮਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਨੌਤਿਕ 

ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਦਰਸ਼ ਜਾਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹੀ “ਧਰਮ” ਹਨ। 

ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਨ ਕਰਨਾ 'ਅਪਰਾਧ” ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ “ਅਪਰਾਧੀ” ਹੈ।ਜੋ ਪਾਪ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ 

ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਵਜੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ 

ਅਪਰਾਧ ਹਨ। 

ਪੁਰਾਣ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ 

ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। “ਭਵਿਸ਼ੋਤਰ ਪੁਰਾਣ” (146/6-21) ਵਿਚ 

ਇਕ ਸੌ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 

ਪ੍ਭਾਵ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ “ਅਪਰਾਧਸ਼ਤ ਬ੍ਰਤ' ਦੀ 

ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬ੍ਤ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੀ ਪੂਜਾ 

ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਬ੍ਤ ਆਦਿ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ 

ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਧ-ਸੈਗਤਿ `ਵਿਚ ਜਾਣ 

ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਮਿਟਣ ਦੀ ਗੱਲ “ਸੁਖਮਨੀ” ਬਾਣੀ 

ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ - ਕੀਟ ਅਪ੍ਾਧ ਸ਼ਾਧ 

ਸੰਗਿ ਮਟੈ/ 

ਅਪਰੈਪਰ,/ਅਪਰੇਪਾਰ : ਜੋ ਪਰੰਪਰਾ (ਸਿਲਸਿਲੇ) ਤੋਂ ਮੁਕਤ 

ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੋ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੈਸਾਰਿਕ ਪਰਪੰਚ ਦੀਆਂ 

ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਉੱਚਾ ਜਾਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ 

ਵਾਲੀ ਕੇਵਲ ਪਰਮਸੱਤਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ - ਤੂੰ 

ਆਹੰਦ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਪਾਰ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ 

ਜੀਓ /(ਗੁ.ਗੰ.੪੪੮)। 

ਅਫ਼ਗਾਨ : ਵੇਖੋ “ਪਠਾਣ'। 

ਅਬਦਾਲ : ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਚਾ ਅਬਦਾਲ ਉਹ ਹੈ ਜੋ 

ਆਤਮ-ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਦੇ ਸੈਕਲਪਾਂ-ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ 

ਮਾਰਦਾ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਮਾਰੂ 

ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਆਰਫਾ/ਤ ਮਨ ਆਰਹ ਆਥਦਾਲਾ 

ਮਿਲਹੁ ਹਕੀਕਤ /ਜਿਤ /ਫ/ਨੇ ਨ ਮਰਾ / (ਗੁ .ਰੀ੍.੧੦੮੩)। 

“ਅਬਦਾਲ” ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਬਦਲ ਜਾਣ 

ਵਾਲਾ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਦੀ ਇਕ-ਸਮਾਨ ਦਸ਼ਾ ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ। 

ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਬਦਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ 



ਅਬਦਾਲ 

ਪਰਮਾਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ। 
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ੁਦਾ ਨੇ ਧਰਤੀ 
ਨੂੰ ਠੈਮਣ ਲਈ 70 ਅਬਦਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਵਿਚੋਂ 40 ਅਬਦਾਲ ਸ਼ਾਮ ਦੇਸ਼ (ਸੀਰੀਆ) ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ 
ਅਤੇ 30 ਅਬਦਾਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਘੁੰਮਦੇ 
ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਬਦਾਲ 
ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰੂਪ-ਬਦਲੀ ਕਾਰਣ ਹੀ ਇਹ 
“ਅਬਦਾਲ” ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਅਬਦਾਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਪਰੋਂਖ ਦੋਹਾਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ 
ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਗ਼ੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ “ਅਹਸਨੁਲ 
ਕਸਸ' ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ -- ਹੌਨ ਅਬਦਾਲ /ਜਆੀੰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ 
ਪੰਲ਼ੀਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਹਿਰ/ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਨੂੰ 'ਗੌਸ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪੰਜ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 

ਹਨ, ਜਿਵੇ' ਗ਼ੌਸ; ਕੁਤਬ, ਕਲੋਦਰ, ਅਬਦਾਲ ਅਤੇ ਵਲੀ। 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਜ਼ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਹਿਮ 
ਪ੍ਚਲਿਤ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿਚ ਅਬਦਾਲਾਂ ਸੰਬਧੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 
ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਦਿਕਪਾਲਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ 
64 ਜੋਗਣੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਅਬਦਾਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਬਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ 
ਇਕ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਦਯਾ ਕਲਬੀ ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਨਿਰਸੈਤਾਨ 

ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਇਕ ਖਜੂਰ ਪਤਨੀ 
ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਲਸਰੂਪ ਉਸ ਦੇ ਚਾਲ੍ਹੀ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ 
ਹੋਏ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਉਹ 39 ਬੱਚੇ ਬਨ ਵਿਚ 
ਛਡ ਆਇਆ। ਘਰ ਪਰਤਣ ਤੇ ਚਾਲ੍ਹੀਵਾਂ ਬੱਚਾ ਵੀ ਗ਼ਾਇਬ 
ਮਿਲਿਆ। ਬਨ ਵਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਥੇ ਚਾਲ੍ਹੀ ਦੇ ਚਾਲ੍ਹੀ ਬੱਚੇ 
ਕਿਸੇ ਜ਼ੀਬੀ ਗ੍ਰੰਬਦ ਹੇਠ ਖੇਡ-ਕੁੱਦ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹੀ ਬੱਚੇ 
ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ “ਅਬਦਾਲ ਅਖਵਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਲੇਗ 
ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਦੀਨੇ ਵਿਚ ਖਰੂਦ ਮਚਾਉਣ 
ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। 

ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਾੜੀ 
ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅਬਦਾਲ ਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫ਼ਕੀਰ 
ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਭਿਖਿਆ ਮੰਗ ਕੇ , ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ 
ਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮਿਤ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਅਰਥੀ ਕਢਣ ਵੇਲੇ ਅਗੇ 

42 ਅਬਿਦਿਆ/ਅਵਿਦਿਆ 

ਅਸਲ ਵਿਚ, ਅਬਦਾਲ ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਤਿਤ ਰੂਪ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨਾਲ ਸੈਬੈਧਿਤ ਸਾਖੀ-ਸਾਹਿਤ 

ਵਿਚ ਇਕ “ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ” ਦਾ ਉਲੇਖ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ 
ਇਤਿਹਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੋ' ਕੈਂਬਲਪੁਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 
ਸੜਕ ਉਤੇ ਲਗਭਗ 45 ਕਿ.ਮੀ. ਦੀ ਵਿਥ ਤੇ 'ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ' 
ਨਾਮਕ ਜੋ ਗੁਰੂ-ਧਾਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ 
“ਹਸਨ” ਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਅਬਦਾਲ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਖ਼ੁਰਾਸਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 
ਤੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾਸ਼ਾਹ ਰੁਖ਼ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 
“ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ” ਦੀ ਨੇੜਲੀ ਪਹਾੜੀ ਉਤੇ ਠਹਿਰ ਗਿਆ ਸੀ। 
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ “ਵਲੀ” ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ 
ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਉਤੇ ਇਕ ਤਾਲਾਬ ਵੀ ਬਣਵਾਇਆ ਹੋਇਆ 
ਸੀ। ਪੱਛਮ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਦੌਰਾਨ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਆੜੁਰ ਹੋਇਆ 
ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜਦ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਪਹਾੜੀ ਉਤੇ 
ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਕੌਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣੋਂ' ਨਾਂਹ 
ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋ ਇਕ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਵਲ ਠੇਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 
ਹੱਥ ਨਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜਲ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ 
ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਪੱਥਰ ਉਤੇ ਹੱਥ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਦਮਾਨ 
ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਅਬਿਚਲ ਨਗਰ : ਵੇਖੋ 'ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ”। 

ਅਬਿਦਿਆ/ਅਵਿਦਿਆ : ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 
'ਅਵਿਦਿਆ” (ਅਵਿਦ੍ਯਾ) ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ 'ਮਾਇਆ”। ਇਹ 
ਮਾਇਆ ਦੀ ਉਹ ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਅਗਿਆਨ 
ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 'ਭ੍ਮ” 
ਜਾਂ “ਅਗਿਆਨ” ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ 
ਅਚੇਤਨਤਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 
ਇਹ ਹੈ ਚੇਤਨਤਾ ਦੀ ਹੀ ਅਵਸਥਾ, ਪਰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ 
ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਸਤਵਿਕ ਨਹੀਂ, 
ਮਿਥਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਸੌਸਾਰ ਨੂੰ 
ਸਤਿ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਤਿ 'ਬ੍ਹਮ” ਨੂੰ ਭੁਲ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅਹੈਕਾਰ ਜਾਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ 
ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੇ ਅਪਯਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸਰੂਪ ਅਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਸਾਧਣ 
ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ -- ਨ ਪਰਲੌਕ ਜਾਇ ਅਪਕਾਗ/ਤ ਸੇਈ 
ਆ/ਸ/ਦਿਆ` ਸ਼ਾਧ/ (ਗੁ .ਰੰ.੧੨੫੩)। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ 
ਸੈਸਾਰ ਨੂੰ ਅਵਿਦਿਆ ਵਿਚ ਹਿਤ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਹੈ 



ਅਬਿਨਾਸੀ 

- ਮਾਧੋ ਆਲਿ/ਦਿਆ /ਹਤ ਕੰਨ / (ਗੁ ਰੰ .੪੮੬)। 

“'ਭਮ” ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਚਾਰਯ ਸ਼ੈਕਰ ਨੇ 

ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੀ ਹੋਈ ਵਸਤੂ ਦੇ ਮਨ ਉਤੇ ਪਏ 

ਬਿੰਬ ਜਾਂ ਸਮਿਤੀ-ਛਾਇਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਵਸਤੂ ਉਤੇ 
ਆਰੋਪਿਤ ਕਰਨਾ 'ਕ੍ਰਮ” ਹੈ। ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿਚ 

ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਆਸ (ਅਧ੍ਯਾਸ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ 

ਵਜੋਂ ਰੱਸੀ ਵਿਚ ਸੱਪ ਦਾ ਭੁਮ ਅਵਿਦਿਆ ਕਾਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵਿਦਿਆ (ਮਾਇਆ) ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਅਨਾਤਮ 

ਵਸਤੂ ਦਾ ਆਰੋਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੈਸਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ 

ਸਤਿ ਹੈ, ਪਰਮਾਰਥ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਭਰਮ ਹੈ, ਮਾਇਆ 

ਹੈ। 
ਮਾਇਆ ਜੇ ਸਭ ਲਈ (ਸਮਸ਼ਟੀਗਤ) ਭ੍ਰਮ ਦਾ ਕਾਰਣ 

ਹੈ ਤਾਂ ਅਵਿਦਿਆ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਭ੍ਰਮ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈ। ਦੂਜੇ 

ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਅਵਿਦਿਆ ਸਮਸ਼ਟੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਾਇਆ ਹੈ 

ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਵਿਅਸ਼ਟੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਵਿਦਿਆ ਹੈ। 

ਅਵਿਦਿਆ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ, ਉਹ ਜੋ 

ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਵਸਤੂ (ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ) ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 

ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਨ 

ਸਮਝ ਸਕਣਾ। ਦੂਜੀ, ਉਹ ਜੋ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਵਸਤੂ ਉਤੇ ਕਿਸੇ 

ਦੂਜੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਆਰੋਪ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰੱਸੀ ਉਤੇ 

ਸਤਿ ਦਾ ਆਰੋਪ। ਅਵਿਦਿਆ ਸਦ ਅਸਦ ਵਿਲੱਖਣ 

(ਸਦਸਦਵਿਲਕ੍ਸ਼ਣ”) ਹੈ। ਅਵਿਦਿਆ ਅਨਾਦਿ ਤੱਤ੍ਰ ਹੈ। 

ਅਵਿਦਿਆ ਹੀ ਬੈਧਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈ । ਇਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਣ 

ਅਹੰਕਾਰ ਜਾਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਅਬਿਨਾਸੀ : ਸੈਸਕ੍ਿਤ ਦੇ 'ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ` ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਇਸ 

ਤਦਭਵ ਰੂਪ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਾਮਾ ਦਾ ਵਾਚਕ 

ਸ਼ਬਦ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾਸ਼-ਰਹਿਤ, 

ਜਿਸ ਦਾ ਕਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਜੀਵ ਦੇ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਵਿਚ 

ਸਮਾਉਣ ਸੈਬੈਧੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ - /ਨੈਓਂ 

ਬਾ/ਧਿਓ /ਕਿਉਂ ਮੁਕਤਾ ਪਾਵੇ / /ਕੇਓਂ ਆ/ਬਨਾਸਾੀ ਸਹਜ 

ਸ਼ਮਾਵੈ /(ਗੁ ਗੰ .੧੫੨)। 

ਅਭ-ਭਗਤਿ/ਆਅਭ-ਭਗਤੀ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 

ਭਾਵ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ “ਅਭ” ਨੂੰ ਉਪਸਰਗ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ 

ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਸਨਮੁਖ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ 
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ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਭਗਤੀ ਜੋ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਦੇ 'ਬਾਰਹਮਾਹ” ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ 

- ਨਾਨਕ ਸ਼ਾ ਧਨ ਨਾਹ ਪਆਗੀ ਅਭ' ਭਗਤਾ /ਪਰ ਆਗੀ / 

(ਗੁ .ਰੰ.੧੧੦੯)। 

ਜੇ 'ਅਭ” ਨੂੰ “ਅਭਿਅੰਤਰ' (ਅਭ੍ਯੀਤਰ) ਦਾ ਸੈਖਿਪਤ 

ਰੂਪ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ “ਅਭ-ਭਗਤੀ” ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ 

ਭੀਤਰੀ (ਅੰਦਰਲੀ) ਭਗਤੀ , ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਭਗਤੀ । ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਮੁਖ 

ਵਿਅਕਤੀ ਸੱਚੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਮਰਥ ਹੈ - 

ਮਨਮੁਖ ਤੇ ਅਭਭਗਾ/ਤ' ਨ ਹੋਂਵ/ਸ / (ਗੁ ਗੰ .੧੩੪੫)। 

ਅਭਾਖਿਆ : ਵਿਪਰੀਤ (ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉਲਟੀ) ਭਾਸ਼ਾ 

ਦੇ “ਬਿਸਮਿਲਾ” ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉਚਾਰਣ ਨਾਲ ਕੋਹਿਆ ਗਿਆ 

ਪਸ਼ੂ (ਬਕਰਾ)। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਜਾਂ ਪਾਖੰਡੀ 

ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਆਚਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਰੂਪ ਨੂੰ 

ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ 

ਦੁਆਰਾ ਕੋਹੇ ਬਕਰੇ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੌਕੇ ਉਪਰ 

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨ ਜਾਣ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਪਾਖੰਡ ਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ 

ਹੈ - ਅਭਮੱਖਿਆ ਕਾ ਕੁਠਾ ਝਕਰਾ ਥਾਣਾ/ ਚਉਂਕ ਉੱਪਰ 

ਕਸ ਨ ਜਾਣਾ/(ਗੁ.ਰੰ.੪੭੨)। 

ਅਭਿਆਗਤ : ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਘਰ 

ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ, ਮੇਹਮਾਨ, ਅਤਿਥੀ, ਪਰਾਹੁਣਾ। 

ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ 

ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਗੁਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ 

ਗਿ੍ਹਸਥੀਆਂ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਲਈ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾਨ, ਮਾਨ, ਭੋਜਨ, ਬਸਤ ਲਈ 

ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ' ਆਪਣੇ 

ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਭਾਗੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੇਖਾ-ਵੇਖੀ 

ਕੁਝ ਪਾਖੰਡੀ ਅਤੇ ਪ੍ਪੰਚੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਭਿਆਗਤ ਬਣ ਕੇ 

ਭਿਖਿਆ ਮੰਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੰ 

ਸੱਚਾ ਅਭਿਆਗਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਜੋ ਭੇਖ ਧਾਰ ਕੇ ਪੇਟ 

ਭਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਂਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ 

ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ -- ਅਭਆਗਤਾ 

ਸੋਈ ਨਾਨਕਾ ਜਿ ਆਤਮ ਗਉਣ ਕਗੇਨੇ / ਭਾਲ ਲਗਨ 

ਸਹ ਆਪਣਾ ਨਿਜ ਘਨ ਰਹਣੁ ਕਗੇਨੇ / (ਗੁ ਗੰ .੯੪੯)। 



ਅਭੀਚ, ਨਛਤੁ 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਭਿਆਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਦ੍ੈਤ-ਭਾਵ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 
ਦਿੱਤਾ ਦਾਨ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਹੈ - ਅਆਭਆਗਤ ਏਹ ਨ 

ਆਲ?ਆ/ਹ /ਜੇਨ ਕੰ ਮਨ ਆਹ ਭਰਮ / ਤਿਨ ਕੇ /ਦਤੇ ਨਾਨਕਾ 

ਤੰਹੇਂ ਜਿਹਾ ਧਰਮ /(ਗ .ਗੰ.੧੪੧੩)। 

ਅਭੀਚ, ਨਛਤੁ੍ : ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ “ਅਭੀਚ” ਸੰਦਰਭ 
ਵਰਤਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ - ਨਾਵਣੁ ਰਲ ਅਭਾੰਚੁ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ 

ਦਾਰਸ਼ ਭ/ਇਆ /(ਗੁ .ਰੀ੍.੧੧੧੬)। ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਆਈ 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਇਸ ਤੁਕ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ 

ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਜਾਣ ਦਾ ਉਲੇਖ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

“ਅਭੀਚ' ਸੈਸਕ੍ਿਤ ਦੇ ਅਭਿਜਿਤੁ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤਦਭਵ 

ਰੂਪ ਹੈ। ਅਭਿਜਿਤ੍ ਵਿਚ “ਅਭਿ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ - ਸਾਹਮਣੇ 

ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ 'ਜਿਤ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ, ਕਾਬੂ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ “ਅਭਿਜਿਤ੍' ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਇਆ 

ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ।'ਸੈਸਕਿਤ ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਕੌਸਤੁਤ” 

ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਛਤ੍੍ ਹੈ ਜੋ ਉੱਤਰਾਸ਼ਾੜਾ ਦੇ 

ਆਖਰੀ 15 ਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਵਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਦੇਡਾਂ ਦੇ 
ਮੇਲ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 

ਜੋਤਿਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰਾਸ਼ਾੜਾ ਨਛਤ੍ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਭਾਗ 

ਸਹਿਤ ਸ਼੍ਵਣ ਨਛੜ੍ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚਾਰ ਕਲਾਵਾਂ ਦੇ 

ਮੇਲ ਨਾਲ ਜੋ ਲਗਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਭਿਜਿਤ ਅਖਵਾਉਂਦਾ 

ਹੈ। ਇਸ ਲਗਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 

ਇਸ ਲਗਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਨਿਸਚੇ ਹੀ 

ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਯੁੱਧ ਹੀ ਕਿਉਂ 

ਨ ਹੋਵੇ। 

ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਦੀ ਫੈਲਾਈ ਇਹ 

ਧਾਰਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਗਨ ਵੇਲੇ ਅਠਸਠ-ਤੀਰਥਾਂ ਵਿਚੋਂ 

ਕਿਸੇ ਇਕ ਉਤੇ ਵੀ ਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪ 

ਧੋਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੌਰਾਸੀ ਦਾ ਗੇੜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਵਸਰ 'ਤੇ ਤੀਰਥ-ਸਥਾਨਾਂ ਉਤੇ 

ਬਹੁਤ ਲੌਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ 

ਲੌਕ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ 

ਕਿ ਅਭੀਚ ਨਛਤ੍ਰ ਤਦ ਹੀ ਧੰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਮੌਕੇ 

`ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਮ, ਕੋਧ ਅਤੇ ਹੈਕਾਰ ਦੀਆਂ 

ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਢ ਦੇਵੇ - ਧੰਨ ਅਭੰਚ ਨਿਛੜ ਹੈ ਕਾਮ 

ਜੰਧ ਅਹੰਕਾਰ /ਤਆਨਗੇ / 

ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ (ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ) 

ਅਭੈਦਾਨ : ਇਹ ਸ਼ਬਦ 'ਨਿਰਭੈਤਾ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼” ਦਾ ਬੋਧਕ 
ਹੈ।ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਚਲ ਕੇ , ਕੁਕਰਮਾਂ 

ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਨਾਮ-ਆਰਾਧਨਾ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। ਉਸ ਉਤੇ ਸੈਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਭੈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, 

ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤੂ ਵੀ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 

ਦੇਵ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਭੈਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਚਿਰ-ਸੁਖ ਦੀ 

ਅਵਸਥਾ ਮਾਣਨ ਲਗਦਾ ਹੈ -- ਜੋ ਜੋ ਸ਼ਗੱਣੇ ਪਿਓ ਗੁਰ 

ਨਾਨਕ ਅਭੰਦਾਨੁ ਸੁਖ ਪਾਏ / (ਗੁ.ਗੰ.੮੨੦)। ਗੁਰੂ ਤੇਗ 

ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜੈਤਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ “ਅਭੈਦਾਨ” ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ 

ਬੜੀ ਆਜਿਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਗਠੇ ਲੂ 

ਰਾ/ਖ ਲੰਹ ਪਤਿ #ਲ/.. ਨਗੰਹਨ ਗੁਨ ਨਹੰਹਿਨ ਕਛੁ ਜਪ 

ਤਪੁ ਕਉਂਨੁ ਕਰਮ ਅਥ ਕਨਜੰ/ ਨਾਨਕ ਹਠ ੫/ਠਓ 

ਸ਼ਰਨਾਗਾ/ਤਿ ਅਭੰਦਾਨ ਪ੍ਰਭ ਦੀਜੈ /(ਗੁ ਗੰ .੭੦੩)। 

ਅਭੈਪਦ : ਉਹ ਪਦ (ਅਵਸਥਾ) ਜੋ ਭੈ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ । ਭਗਤੀ 
ਦੇ ਬਲ 'ਤੇ ਜਦੋ' ਕੋਈ ਸਾਧਕ ਅਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਡਿਗਣ ਜਾਂ ਭੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦਾ 
ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ “ਅਭੈਪਦ” ਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ 

ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ “ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ” ਅਥਵਾ 

“ਚਉਥਾਪਦ' (ਵੇਖੋ) ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ 
ਨੇ ਜੈਤਸਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ “ਅਭੈਪਦ” ਦੀ ਦਾਤ ਸੁਆਮੀ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ) ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਦਸੀ ਹੈ - 

ਅਭੰਪਦਾ ਦਾਨ /ਨੈਮਰਨੁ ਸ਼ਆਨਆੀ ਕੇ ਪਭ ਨਾਨਕ ਸੰਧਨ ਤੋਲ / 

(ਗੁ.ਗ੍ਰੰ.੭੦੧)। 

ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ (ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ) : 
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪ 

ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਾ ਗੁਰੂ-ਕਵੀ ਨੇ 
ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ 

ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਨਿਰਗੁਣ, ਨਿਰਾਕਾਰ, ਅਕਥਲੀ, ਅਗੋਚਰ, 

ਅੱਲਖ, ਅਗੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੈਸਾਰ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਅਤੇ 

ਖੇਲ-ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ 
ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ -- ਏਹ /ਵੇਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ 



ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ (ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ) 

ਏਹਾ ਹ/ਨੇ ਕਾ ਡੂਪੁ ਹੈ ਹਨ ਰੂਪਾ ਨਦੀ ਆ7ਇਆ / ਗੁਰਪਰਸ਼ਾਦੀਂ 

ਬਝਆ ਜਾ ਵੌਖਾ ਗਰ ਇਕੁ ਹੈ ਹਰੇ /ਬਨੂ ਅਵ੍ਰ ਨ ਕੌਈ / 

(ਗੁ.ਗੁੰ੯੨੨)। ਇਸ ਸਿ੍ਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸੈਚਾਲਨ, ਪਾਲਨ , ਵਿਨਾਸ਼, 

ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਹੈ। 

ਬਹੁਦੇਵਵਾਦ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੋ ਖੰਡਨ 

ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵਤੇ ਅਸਲ ਵਿਚ 

ਬੈਠੇ ਹਨ - ਬ੍ਰਹਮਾ ਝਿਸਨ ਮਹੌਲ ਤ੍ੰ ਨੁਗਾਤਾ ਤ੍ਰਿਗੁਣ ਭਰਨੀ 

ਭੁਲਾਈ /(ਗੁ.ਰੰ੍.੯੦੯)। 

ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਮੰਨ ਕੇ 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪੂਰਬ-ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਚਿਤ੍ਣ ਕਰਦੇ 

ਹੋਇਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਆਕਾਸ਼, ਪਾਤਾਲ, ਤਿੰਨ ਲੋਕ 

ਆਦਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਉਤਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ 

ਕੇਵਲ ਨਿਰਾਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਸੀ - ਤਦਹੁ ਆਕਾਲ਼ ਨ ਪਾਤਾਲ 

ਹੈ ਨਾ ਤੰ ਲੋਈ / ਤਦਹੁ ਆਪੇ ਆਪ /ਨੇਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਓਪਤਿ 

ਹੋਈ /(ਗੁ.ਗੰ.੫੦੯)। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਸ਼ਬਦ, ਨਾਮ ਅਥਵਾ 

ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਸਾਰ ਪਰਮਾਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋ 

ਮਿਥਿਆ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਦ੍੍ਿਸ਼ਟੀ ਤੋ ਸੱਚਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 

ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ 

ਸਕਦਾ। 

ਮਨੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 

ਬਹੁਤ ਗੌਰਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਜੂਨ ਹੈ 

ਅਤੇ ਇਸੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਅਭੇਦਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ 

ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜੂਨਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ 

ਭੋਗਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੇਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ 

ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਾਹਨ ਹੈ। 

ਇਸੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੈਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ 

ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ - ਇਸ ਕਾਇਆ ਅੰਦਾਨੈ ਨਲ ਨਉਨਿ/ਸਿ ਪਾਈਆ 

ਗੁਰ ਕੰ ਸਬਦਿ ਸੀਚਾਰਾ / (ਗੁ ਗੰ .੭੫੪)। ਇਹ ਸਰੀਰ 

ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਆਤਮਾ ਹੀ ਸਥਾਈ 

ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਹੈ । ਸਰੀਰ ਅਸਲੋਂ' ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੋਣ ਨਾਤੇ 

ਤ੍ਗਿਣਾਤਮਕ ਹੈ। 

ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ 

ਮਾਇਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਪੰਚ ਵਿਚ 

ਫਸ ਕੇ ਮਨੌਂਖ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੁ (ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ) 

ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਏ 

ਮਨਮੁਖਾਂ ਉਤੋ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਸਾਧਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਸੀ 

ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ - ਅਆ/ਇਆ ਦਾਲ ਭਗਤਾ ਕਾ ਕਾਰ 

ਕਾਮਾਵੌ /(ਗੁ ਗੰ .੨੩੧) 

ਜਾਗਤਿਕ ਪ੍ਪੰਚ ਤੋ ਬਚਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ-ਸਰੂਪ ਵਿਚ 

ਵਿਲੀਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ 

ਨੂੰ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲਾਈ” ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰੀਰ 

ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਲੌੜ ਨਹੀਂ, ਦੇਹੀ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਮੁਕਤੀ 

ਪਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਕਿਸ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ 

ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਝਾਤ ਪਾਈ ਹੈ। 

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ 

ਪੱਧਤੀ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਖੰਡਨਾਤਮਕ ਸਵਰ 

ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁੜ੍ਹ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਜੋ ਯੁਗ ਨਾਲ ਕਦਮ 

ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕੇ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਧਿਕ ਬਲ ਪੌਰੌਮ-ਭਗਤੀ 

ਉਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਿਯੁਗ ਵਿਚ ਭਵਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ 

ਦਾ ਇਹੀ ਇਕ-ਮਾਤਰ ਉਪਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 

ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੂਲ ਵਿਸ਼ਾ ਭਗਤੀ-ਸਾਧਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 

ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਇਕ ਅਦੁੱਤੀ ਭਗਤ 

ਸਾਧਕ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਬਲ ਤੋਂ ਹੀ 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ 

ਸੀ। 

ਭਗਤੀ ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ 

ਧਰਮ-ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਬਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 

ਜਿਥੇ ਇਹ ਗਿ੍ਹਸਥੀਆਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਸੀ, ਉਥੇ ਇਸ ਨਾਲ 

ਪ੍ਭੂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦ੍ਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵੈਧੀ ਜਾਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਰੂਪ ਨੂੰ 

ਸਵੀਕਾਰ ਨ ਕਰ ਕੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੌਮ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੀਤੀ 

ਭਗਤੀ ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ 

ਦੀ ਉਪਚਾਰਕਤਾ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਲੀ ਊਚ-ਨੀਚ 

ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਮਾਰਗ 

ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਿਜ-ਭਗਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ 

ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਠਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 

ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਈਸ਼ਵਰੀ ਭੈ ਨੂੰ ਉਚੇਚਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 



ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ (ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ) 

ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭੈ ਸਹਿਤ ਭਾਵ-ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 
ਦਿਨ-ਰਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਨਮੁਖ ਵਿਦਮਾਨ ਮੰਨਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ -- ਡੈ ਭ/ਇ ਭਗ/ਤ ਕਗ/ਹ /ਦਨ ਰਾਤਾ ਹਨ 
ਜੀਉ ਵੇਖੋ ਸ਼ਦਾ ਹਦੂ/ਠ /(ਗੁ .ਗੰੰ.੩੪)। ਇਸ ਭਗਤੀ-ਸਾਧਨਾ 
ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਖੰਡ, ਹੈਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 
ਮਾੜੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 
ਕਿਉ'ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਭਗਤੀ ਦੇ ਅਵਰੋਧਕ ਤੱਤ੍ਰ ਹਨ। 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਰੂ/ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ-ਭਗਤੀ ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਉੜੀ ਜਾਂ 
ਆਧਾਰ-ਸ਼ਿਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਢੰਗ 
ਨਾਲ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ-- ਗਰਿ ਸ਼ਚਾ ਗੁਰ 
ਭਗਤਾ ਪਾਈਆ ਸ਼ਹਜੇ ਆਨਿ ਵਸ਼ਾਵ/ਟੇਆ /(ਗੁ ਗੰ ੧੧੬)। 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 
ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤਿਪਾਦਿਤ 
ਭਗਤੀ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅੰਗ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰੀ ਹੁਕਮ 
ਦੁਆਰਾ ਸੈਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦਾ 
ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਸੈਪਾਦਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਟਲ ਅਤੇ 
ਅਮਿਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਣਾ ਅਤੇ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ 
ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਅਦੈੈਤ ਸਥਿਤੀ 
ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ -- ਡੇਰਾ ਭਾਣਾ #ਨੇ ਸ਼ ਅਲ ਤੁਸ 
ਆਏ //ਜਸ਼ ਭਾਣਾ ਭਾਵੀ ਸੋਂ ਤੁਝ/ਹ ਸਮਾਏ /(ਗੁ.ਰੀ.੧੦੬੩)। 

ਭਗਤੀ-ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਗੁਰੂ/ਸਤਿਗੁਰੂ 
ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਵੱਸ਼ਕਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੀ 
ਭਗਤ/ਸਾਧਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਅਗੇ ਵਧ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦੇ 
ਮਹੱਤਵ, ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਸਮਰਥਾ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ 
ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿਤ੍ਣ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਅਤੇ ਸੈਸਥਾਗਤ 
ਦੋਹਾਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ 
ਤਕ ਗੁਰੂ-ਪਰੈਪਰਾ ਚਲ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੇ 
ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪ੍ਰਤਿ ਭਗਤੀ-ਭਾਵਨਾ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ 
ਜਾਣ ਲਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਧਕ ਉਸੇ ਵਿਚ 
ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਆੰਤਿਗੁਰ ਤੇ ਗੰਨੇ ਪਾਈਐ ਸ਼ਾਚਾ ਹਨ 
ਲਓ ਰਹੈ ਸ਼ਇ/ (ਗੁ .ਗੁੰ.੧੨੭੬)। 

ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ (ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ) 

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸੈਪੰਨਤਾ ਲਈ 
ਨਾਮ-ਸਾਧਨਾ ਅਤੇ ਸਤਿ-ਸੈਗਤਿ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ 
ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਬ੍ਹਮ-ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ 
ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ 
ਅਗਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨ ਰਹੀ ਹੋਵੇ , ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੈਤਾਂ/ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ 
ਦੀ ਸੈਗਤਿ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਰਣਾ ਵਿਚ ਸਦਾ ਦਿੜ੍ਹਤਾ, ਸਾਧਨਾ ਦੇ 
ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਖਾਰ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਨਿਰੈਤਰ 
ਵਿਸਤਾਰ ਹੈਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿ-ਸੈਗਤਿ 
ਵਿਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਦਾ ਹੈ। ਜਿਗਿਆਸੂ 
ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਿ-ਸੈਗਤਿ ਵਿਚ ਜੋ 
ਔਸ਼ਧੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ। ਸਤਿ-ਸੈਗਤਿ 
ਅਤੇ ਨਾਮ- ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਪਰਸਪਰ ਸੈਬੈਧ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ 
ਕਾਰਜ-ਕੁਮ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ -- ਸ਼ਚਾੰ 
ਸ਼ੰਗ/ਤਾ ਬੋਸ਼ਣਾ ਸਚਿ ਨਾ ਮਨ ਠੰਰ /(ਗੁ ਗੁੰ.੬੯)। 

ਭਗਤੀ ਸੈਬੈਧੀ ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤੋਂ' 
ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ 
ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਾਰੀ ਦੇ ਗੌਰਵ 
ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਯੁਗ ਵਿਚ 
ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਵਿੱਤੀ 
ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਨਾਰੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗੌਰਵ 
ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ 

ਹੈ ਕਿ ਸਾਤਵਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 
ਆਪਣੇ ਪੀੀਤਮ ਦਾ ਹੀ ਸੈਯੋਗ-ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਭਾਵਨਾ ਉਸ ਦੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ 
ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ 
ਪੁਰਸ਼-ਸਮਾਜ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਠੋਰ 
ਅਤੇ ਅਮਾਨਵੀ ਪ੍ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 
ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਥਾਵਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ 
ਸਤੀ-ਪ੍ਥਾ, ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 
ਦੀ ਜਨ-ਚੇਤਨਾ ਸਜਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੀ ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 
ਅਕਬਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਤੀ-ਪੁਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ 
ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਾਸਤਵਿਕ 
ਸਤੀ-ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਚਿਤਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਚਿਤਾ 
ਉਤੇ ਸੜਨ ਨਾਲੋ' ਬਿਰਹੋਂ ਦੀ ਪੀੜ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾ 



ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੁ (ਸਾਹਿਤਿਕਤਾ) 

ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੀਲ ਤੇ ਸੈਤੋਖ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਦੁਆਰਾ ਪਤੀ ਨੂੰ 
ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ -- ਸ਼ਤੀਆ ਏਹ ਨ 
ਆਧਥੀਆ/ਨੇ ਜੋ ਮੱੜਿਆ ਲਾਗਿ ਜਲੰੀਨਿ/ ਨਾਨਕ ਸ਼ਤੀਆ 

ਜਾਣੀਆ/ਨੇ /ਜਿ /ਇਿਰਹੰ ਚੋਟ ਮਰੰਨਿ / ਡੀ ਸੋ ਸ਼ਤੀਆ 

ਜਾਣੀਆਨੇ ਆਲ ਸੰਤਾੀਂਖ ਰਹੀਨਿ/ ਸੈਵ/ਨੇ ਸ਼ਾਈੀ ਆਪਣਾ 

ਨੇਤ ਉਨ ਸੰਮਾਲਾ/ਨੇ /(ਗੁ .ਰੰ .੭੮੭)। 

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਜਾਤਿ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦੇ ਖੰਡਨ ਲਈ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਗੇ ਤੋਰਿਆ 
ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਸੈਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਤਿ ਸੈਬੈਧੀ 

ਹੈਕਾਰ ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਵਿ੍ਤੀ 

ਨਾਲ ਅਨੌਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚਲ ਪੈਣ ਦੀ ਸੈਭਾਵਨਾ 

ਸਦਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਸਾਰੇ ਮਨੌਂਖ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ 

ਦੇ ਸਿਰਜੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਰ 

ਅਥਵਾ ਵਾਧ-ਘਾਟ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ 

- ਪੰਚ ਤਤੁ $/ਲਿ ਦੇਹੀ ਕਾ ਆਕਾਰਾ / ਘਟ ਵਧੇ ਕੇ ਕਰੈ 

ਬੰਚਾਰਾ/(ਗੁ.ਗੀੰ .੧੧੨੮)। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਨੀਚ 

ਜਾਤਿ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ 
ਭੂਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ-ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਭੁਲ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ - /ਭ੍ਨ ਨਾਵੈ ਸ਼ਭ ਨੱਚ ਜਾ/ਤ ਹੈ /ਥਸ਼ਟਾ ਕਾ 

ਕਾਡਾ ਹੋਈ /(ਗੁ.ਰੰ .੪੨੬)। 

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਸੇਵਾ ਉਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਲ ਦਿੱਤਾ 

ਹੈ।ਉਹ ਆਪ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੁਜਸਮੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ 

ਸੇਵਾਮਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ 

ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੂਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ 

ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ -- ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ 

ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਗੁਰੂ ਚੂੰਕਿ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ 

ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤਰ 

ਨਹੀਂ' ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ੁੱਧ ਹਿਰਦੇ ਅਥਵਾ ਸਾਤਵਿਕ ਵਿੱਤੀ ਵਾਲੇ 
ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਪ੍ਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ - ਜਿਨ ਗਰਨ/ਖ /ਹਰਦਾ ਸ੍ਧਾ 

ਹੈ ਸੇਵ ਪਈ ਤਿਨ ਥਾ/ਏ/(ਗੁ.ਰੀ.੨੮)।ਸਭ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਦੇ ਪ੍ਤਿਬਿੰਬਤ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪਰਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਨੋਂ ਖਤਾ 

ਦੀ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸਮੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ (ਸਾਹਿਤਿਕਤਾ) : ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 
ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ 

ਵਿਭਿੰਨ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸਮਾਦੀ 

ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ (ਸਾਹਿਤਿਕਤਾ) 

ਅਨੁਭੂਤੀ ਨਾਲ ਪਰਿਚਿਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਵਿ ਨੂੰ ਸਾਧਨ 

ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ' ਭਿੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ 

ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੂੰਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਦਿਤ 

ਵਿਚਾਰ ਬੜੇ ਰੈਭੀਰ, ਸਵੈ-ਅਨੁਭੂਤ ਅਤੇ ਸਚ-ਆਧਾਰਿਤ 
ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਬੜੀ ਯਥਾਰਥ, 

ਸਰਲ ਅਤੇ ਹਿਰਦੇ ਉਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਸ 
ਵਿਚ ਭਾਵ-ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਥਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ 

ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਜੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ 

ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿਰਜਨ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਪ੍ਰਬੀਨਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ 
ਪਾਸੇ ਤੀਬਰ ਪ੍ਰਵਾਹਮਾਨਤਾ ਵੀ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਰਾਗਾਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਹੈ। ਆਪ 
ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 18 ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ ਉਚਾਰਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੁ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਗ-ਰਾਗਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਗਤ 
ਸੁਖਮਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ 

ਕੁਝ ਰਾਗਾਂ (ਸਿਰੀ, ਗਉੜੀ, ਗੁਜਰੀ, ਵਡਹੰਸ, ਧਨਾਸਰੀ, 

ਸੂਹੀ, ਬਿਲਾਵਲ, ਰਾਮਕਲੀ, ਬਸੰਤ, ਮਲਾਰ, ਕੇਦਾਰਾ) ਬਾਰੇ 

ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਲਿਕ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ : (1) ਗੁਗੁ/ਮ ਮਲਾਰ ਰਾਗ ਜੰ ਕਗਹਿ 

/ਇਹੁ ਅਨੁ ਤਨ ਨੰਤਲ ਹਾਇ / ਗੁਰਠਸ਼ਬਦਾ ਏਕੁ ਪਛਾ/ਟਆ 

ਏਕਾ ਸ਼ਚਾ ਸੋਇ / (ਗੁ .ਗੁੰ.੧੨੮੫)। (2) ਧਨਾਸ਼ਨੀ ਧਨਵੰਤਾ 

ਜਾਣ?ਆੰ ਭਾਏ? ਜਾ ਸ/ਤਗਰ ਕ? ਕਾਠ ਕਮਾ/ਇ / 

(ਗੁ ਗ੍ਰੰ.੧੪੧੯)। ਕੇਦਾਰਾ ਰਾਗ ਵਿਚ ਭਾਵੇ' ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 
ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਰਾਗ ਦੇ 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕਰਤੱਵ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮਾਨਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ 

ਹੈ - ਕੰਦਾਰਾ ਰਾਗਾ /ਵ/ਚ ਜਾਣਨਏ ਭਾਈ ਸ਼ਬਦੇ ਕਾਰੇ 

/ਪਆਰ /ਸ਼ਤ ਸੰਗਤਿ ਲਉ #ਲਦੋ ਠਹੰ ਸਚੋ ਧਰੈ //ਆਰ /... 

(ਗੁ.ਗੁੰ.੧੦੮੭)। ਇਸ ਸੈਬੈਧ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ 

ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੈਗੀਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ' ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਸ ਗਾਉਣ 

ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨ ਕਿ ਸੈਗੀਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਵੱਸ਼ਕਤਾਵਾਂ 

ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸਲੋ' ਕੀਰਤਨ ਗੀਤ/ 
ਸੈਗੀਤ ਨਹੀਂ, ਉਸਤਤ-ਮਈ ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਸੈਗੀਤ ਦੇ ਸੈਦਰਭ 

ਵਿਚ ਗਾਇਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪ੍ਕ੍ਰਿਆਤਮਕ 
ਹੈ, ਵਸਤੂ-ਪਰਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੱਥ ਵਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਈਆਂ 

ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਸੈਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਅਨਾਂਦਨ ਕਨਤਨੁ ਸ਼ਦਾ ਕਗੰਹ 

ਗੁਰ ਕੰ ਸ਼ਬਦ ਅਪਾਰਾ / ਸ਼ਬਦਾ ਗਰ ਕਾ ਸਦ ਓਚਰ/ਹ ਜਾਗਾ 
ਲਗ ਵਰਤਾਵਣਹਾਰਾ /(ਗੁ ਗੰ .੫੯੩)। 

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਗੁਰੁ-ਗੱਦੀ 



ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੁ (ਸਾਹਿਤਿਕਤਾ) 

ਮਿਲਣ ਉਪਰੈਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਯੂ 
ਸੱਤਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 

ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਧਿਕ ਅਭਿਵਿਅਕਤ ਹੋਈ 

ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੈਰਾਗ-ਭਾਵਨਾ ਸੈਸਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਅਥਵਾ 
ਇਸ ਤੋ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੈਸਾਰਿਕਤਾ 
ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਤੋ' ਅਪ੍ਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਵਕਤ 

ਹਰਿ ਵਿਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋਣਾ ਹੈ - /ਇਵ ਕਹ ਨਾਨਕ ਸੋਂ 

ਬੰਰਾਗ ਆਨ/ਦਨੁ ਹਨ ਲਿਵ ਲਾਵਏ /(ਗੁ .ਰੰ.੧੪੦)। ਇਸ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਅਧਿਕਤਰ ਸ਼ਾਂਤ-ਰਸ ਦਾ ਆਭਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ-ਰਸ ਭਗਤੀ-ਰਸ ਦਾ ਪੂਰਕ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਦੀ 

ਪ੍ਧਾਨਤਾ ਕਾਰਣ ਸੰਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਯੋਗ ਦੀ ਉਜਵਲ 

ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਮਰਤਾ, ਆਜਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਯੋਗ 

ਦੀ ਅਸੁਖਾਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਰਮਿਕ ਵਰਣਨ ਆਪ 

ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ-ਗਤ 'ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾ ਹੈ -- /ਲ਼ ਮਰੇ 

ਪ੍ਰਂਤਮਾ ਜੀਓ ਤਹ /ਝਨ ਖਗੀ ਨੈਆਣਾ/% ਨੰਣ ਨੰਦ ਨ 

ਆਵੰ ਜੀਉ ਭਾਣੈ ਅੰਨੇ ਨ ਪਾਣ?/ ਪਾਣਾ ਅਨ ਨ ਭਾਵ 

ਮਗੀਆੰ ਹਾਵੈ /ਥਨੂ /ਪਰ /ਕੂਓਂ ਸਲ ਪਾਈਆ /(ਗੁ ਰੀ .੨੨੪)। 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਸਰਲ ਢੰਗ ਨਾਲ 

ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਪ੍ਰਤਿ ਪ੍ਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ 

ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੋ" ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਈ ਵਾਰ 

ਰਹੱਸ-ਅਨੁਭੂਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਗਟ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦੇ ਪਰਸਪਰ 
ਸੈਬੈਧ, ਮਾਇਆ, ਮਨ, ਸਰੀਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ 
ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ 

ਪ੍ਰਤੀਕ ਪਰੈਪਰਾਗਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਾਵ-ਜਗਤ 

ਦੀ ਉਪਜ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦੇ ਸੰਬੈਧ ਨੂੰ 
ਦੈਪਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਧੀ 

ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮ-ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰ ਪਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਦੋ ਵਰਗ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ 

-_ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ 
ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਥਨਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਯੋਗ ਅਤੇ 

ਮਿਲਨ-ਸੁਖ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦੇ ਅਨੇਕ ਹਿਰਦੇ-ਬੇਧੀ ਚਿੱਤਰ 

ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੰਮ ਸੈਬੈਧੀ ਭਾਰਤੀ ਮਰਯਾਦਾਵਾਦ 

ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੂਫ਼ੀ-ਮਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ-ਪ੍ਰੋਮਿਕਾ 

ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ 
ਚਿਤ੍ਣਾਂ ਵਿਚ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ, ਸਾਤਵਿਕ ਅਤੇ ਵਾਸਨਾ- 
ਰਹਿਤ ਪ੍ਰੰਮ-ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। 

ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ (ਸਾਹਿਤਿਕਤਾ) 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਦ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਗਟ ਕਰਨ ਲਈ 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪੇਮ 

ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਨੌੜਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ 

ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 

ਜਨ-ਜੀਵਨ ਵਿਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ 

ਜੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਭਾਵਾਂ ਦੀ 

ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਦੀ ਵਰਤੋ' ਨਾਲ ਪਥ-ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਰਗ ਉਤੇ 

ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ - ਮਨੂਠੈ ਤੰ ਕੰਚਨ ਭਏ 

ਭਾਈ ਗੁਰ ਪਾਰਸੁ ਆਲ #ਲਾ/ਇ/(ਗੁ.ਰੰ.ਛ੩੮)। ਆਪ ਨੇ 

ਚਾਤਕ ਅਤੇ ਸੁਆਤੀ ਬੂੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਪੁਗਟਾਇਆ ਹੈ - ਚਾ/ਤਿਕ 

ਤੁ ਨ ਸਾਣਗਾੀ ਨਿਆ ਤੁਧ /ਵਾਚਾ ਤਿਖਾ ਹੈ /ਕੇਤੁ ਪੀਤ /ਤਥ 
ਜਾ/ਇ/ ਦੂਜ ਭਾਇ ਭਰੀਮਆ ਆੰਮਿਤ ਜਲ ਪਲੰ ਨ ਪਹਇ/ 

(ਗੁ.ਰੰ.੧੨੮੪)। 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੀ 

ਚਮਕ-ਦਮਕ ਤੋ' ਮੁਕਤ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਹੀ ਸਰਲ 

ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਅਧਿਕਤਰ 

ਉਪਮਾ, ਰੂਪਕ, ਦਿਸ਼ਟਾਂਤ ਆਦਿ ਸਦ੍ਰਿਸ਼-ਮੂਲਕ ਹਨ। 

ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋ' ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਇਹ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ 

ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰੈਤਰ ਧਾਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 

ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣਾ 

ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ 

ਦੀ ਉਪਚਾਰਿਕ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੂਰ 
ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਪਮਾਨ-ਖੇਤਰ ਸਾਧਾਰਣ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਹੈ 

ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨ-ਸਾਧਾਰਣ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਵਾਂ ਦਾ 

ਨਾਤਾ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਉਪਮਾ ਨਾਲੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ 
ਨੇ ਰੂਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਮਾ ਨਾਲ 
ਦਰ ਤ-ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਆਭਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਰੂਪਕ ਅਭੇਦਤਾ ਨੂੰ 
ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੂੰਕਿ ਅਦ੍ਰੈਤਵਾਦੀ ਸਾਧਕ ਸਨ, 

ਇਸ ਲਈ ਰੂਪਕ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮ- 
ਭਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਪਤਿਕ 

ਰੂਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ-ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ 

ਰੂਪਕ ਲਏ ਹਨ। ਪ੍ਕ੍ਰਿਤੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 

ਰੂਪਕ-ਸਿਰਜਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ /ਏਹ ਜਗ 



ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ (ਸਾਹਿਤਿਕਤਾ) 

ਵਾੜਾ ਮੋਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਲਾ, /ਇਹ ਤਨ` ਧਰਤੀ ਸ਼ਬਦੁ` ਥੰਨਿਂਜ 

ਅਪਾਰਾ /ਸੈਸਾਰਿਕ ਪਰਪੰਚ ਵਿਚ ਉਲਝਣ ਤੋਂ ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ 

ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੈਧਨਾਂ ਤੋ ਬਚਣ ਲਈ 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਚਿਤਰਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਦੇ ਕੁਪ੍ਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈਂ - 

ਦੂਜੈ ਲਗੀ ਪੰਚ #ਏੰ ਮੂਰਥਾ ਅੰਧ ਗਵਾਰ / /ਬੈਸ਼ਟਾ ਅੰਦ/ਰ 

ਕਟ ਸੇ ਪਾਇ ਪਚ/ਹਿ ਵਾਰੌਵਾਰ / (ਗੁ ਗਰੰ.੮੫) 

ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 

ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਪਰਿਚਯ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਬ-ਵਿਧਾਨ ਤੋਂ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੰਬ ਰੂਪ, ਨਾਦ, ਸਪਰਸ਼, ਰਸ, ਰੈਧ ਆਦਿ 

ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਤੋ ਇਲਾਵਾ 

ਇਤਿਹਾਸਿਕ, ਪੌਰਾਣਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਕ੍ਹਿਤਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ 

ਬਹੁਤ ਸਾਮਗੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ 

ਸਧੁੱਕੜੀ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਅੰਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ 

ਪਿੰਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਸਧੁੱਕੜੀ ਦਾ ਐਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਨਹੀਂ, 

ਸਾਧਾਰਣ ਵਰਗ ਦੇ ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਦੀ ਸੂਝ-ਸੀਮਾ ਦੇ 

ਅੰਤਰਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਸ਼ ਚਉਪਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ 

ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਧਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ। 

ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਕਾਵਿ-ਗਤ 

ਜਾਂ ਸ਼ੈਲੀ-ਗਤ ਰੂਪ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿੰਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਾਲਾ ਹੈ , ਉਥੇ 

ਸਧੁੱਕੜੀ ਦੀ ਅਧਿਕਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ 

'ਵਾਰ' ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਧੁੱਕੜੀ ਦਬ ਗਈ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬੀਪਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ 

ਜਨ-ਸਾਧਾਰਣ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਵਿ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ 

ਹਨ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇਸ 

ਵਿਚ ਆਵੱਸ਼ਕ ਰੀਭੀਰਤਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਬੰਧਿਕ 

ਪੱਧਰ ਕੁਝ ਉੱਚੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸੈਯੋਗਾਤਮਕ ਨੁਹਾਰ 

ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ, ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਭਕਤੀਆਂ 

ਅਤੇ ਉਕਾਰਾਂਤ ਤੇ ਇਕਾਰਾਂਤ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਆਮ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ 

ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਨੇ ਤਤਸਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤ 

ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਤਤਸਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸੇ 

ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਚਲਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉੱਜ ਅਧਿਕਤਰ 

ਤਦਭਵ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ (ਰਚਨਾ) 

ਅਰਬੀ-ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋ' ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ 

ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਤਦਭਵ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਧਰਮਾਂ ਦੀ 

ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਵਰਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ 

ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੜੀ ਸਸ਼ਕਤ ਅਤੇ 

ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਤਿਪਾਦਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਸਾਰਾਂਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਬਾਣੀ ਰਚ ਕੇ ਉਸ 

ਵਿਚ ਜੀਵਨ-ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ 

ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਲਈ ਸਹੀ ਪਥ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਅਧਿਕ 

ਪੇਰਣਾਦਾਇਕ ਹੈ। ਰ੍ 

ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ (ਰਚਨਾ) : ਆਪ ਨੇ ਗੁਰੂ-ਗੱਦੀ ਉਪਰ 

ਬੈਠਣ ਉਪਰੈਤ ਆਪਣੇ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ 

ਅਭਿਵਿਅਕਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਦੀ 18 ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ 

ਰਚੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ-ਗ੍ੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੋ ਰਾਗ-ਕ੍ਰਮ 

ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਜ ਹੈ : 

(1) ਸਿਰੀ ਰਾਗ : ਚਉਪਦੇ -31 , ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ-8, 

੍ ਸਲੋਕ-33 (ਵਾਰ ਮ. ੫ ਵਿਚ) = 

72 

: ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ-32, ਸਲੌਕ-3 

(ਵਾਰ ਮ. ੧ ਵਿਚ) = 35 

: ਚਉਪਦੇ -18, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ-9, 

ਛੰਦ-5, ਸਲੌਕ-7 (ਵਾਰ ਮ. ੫ 

ਵਿਚ) = 39 

: ਚਉਪਦੇ-13, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ-15, 

ਪਦੇ-18, (ਪਟੀ” ਵਿਚ), ਛੰਤ-2 

= 48 

(2) ਮਾਝ ਰਾਗ 

(3) ਗਉੜੀ ਰਾਗ 

(4) ਆਸਾ ਰਾਗ 

(5) ਗੂਜਰੀ ਰਾਗ : ਚਉਪਦੇ-7, ਅਸ਼ਟਪਦੀ-1, 

ਪਉੜੀਆਂ-22, ਸਲੋਕ-43 (ਵਾਰ 

ਮ. ੩ ਵਿਚ) = 73 

ਸਲੋਕ-33 (ਵਾਰ ਮ. ੫ ਵਿਚ) 

=33 

: ਚਉਪਦੇ-9, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ-2, 

ਛੰਤ-6, ਅਲਾਹਣੀਆਂ-4, 

ਸਲੋਕ- 40 (ਵਾਰ ਮ. ੫ ਵਿਚ) - 

61 

(6) ਬਿਹਾਗੜਾ ਰਾਗ : 

(7) ਵਡਹੈਸ ਰਾਗ 
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(9) ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ 

(10) ਸੂਹੀ ਰਾਗ 

(11) ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ 

(12) ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ 

(13) ਮਾਰੂ ਰਾਗ 

(14) ਭੈਰਉ ਰਾਗ 

(15) ਬਸੈਤ ਰਾਗ 

(16) ਮਲਾਰ ਰਾਗ 

(17) ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ 

: ਚਉਪਦੇ-12, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ-3, 

ਸਲੋਕ-48 (ਵਾਰ ਮ. ੫ ਵਿਚ) = 

63 

: ਚਉਪਦੇ-9 = 9 

: ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ-4, ਛੰਤ-7, 

ਪਉੜੀਆਂ-20, ਸਲੋਕ-15 (ਵਾਰ 

ਮ. ੩ ਵਿਚ) = 46 

: ਚਉਪਦੇ -6, ਅਸ਼ਟਪਦੀ-1 , ਪਦੇ 

-20 (ਸਤਵਾਰਿਆਂ ਵਿਚ), 

ਸਲੋਕ-24 (ਵਾਰ ਮ. 4 ਵਿਚ) = 

51 

: ਚਉਪਦਾ-1, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ-5, 

ਪਦੇ -40 ('ਅਅਨੰਦੁ” ਬਾਣੀ ਵਿਚ), 

ਪਉੜੀਆ-21 , ਸਲੋਕ-24 (ਵਾਰ 

ਮ. ੩ ਵਿਚ) = 91 

: ਚਉਪਦੇ -5, ਅਸ਼ਟਪਦੀ-1, 

ਸੋਲਹੇ -24, ਪਉੜੀਆਂ-22, 

ਸਲੌਕ-23 (ਵਾਰ ਮ. ੩ ਵਿਚ) = 

75 

: ਚਉਪਦੇ-21 , ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ-2 = 

੨੩ 

: ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ-3, ਸਲੋਕ-23 

(ਵਾਰ ਮ. ੫ ਵਿਚ) = 26 

: ਚਉਪਦੇ-13, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ-3, 

ਸਲੋਕ-27 (ਵਾਰ ਮ. ੧ ਵਿਚ) - 

43 

: ਚਉਪਦੇ-7, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ-2 = 

9 

ਰਾਗਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ 
ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ : 

(1) ਸਲੌਕ-ਕਬੀਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇਕ ਸਲੋਕ 

ਕਮਾਂਕ 220 ਉਤੇ ਹੈ=1 

(2) ਸਲੋਕ-ਫ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਸੈਗ ਵਿਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜ ਸਲੋਕ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਮਾਂਕ 52 ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ 
ਮ.੩ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕੁਮਾਂਕ 122 ਅਤੇ 123 ਵਡਹੰਸ ਵਾਰ 

ਮ.੪ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਣੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋ 

ਸਲੋਕ ਕ੍ਰਮਾਂਕ 13 ਅਤੇ 104 ਉਤੇ ਹਨ =-2 
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(3) ਸਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੁਲ 

67 ਸਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ (ਦੋਂ ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ 

ਮ.੩ ਅਤੇ ਇਕ ਮਾਰੂ ਵਾਰ ਮ.੩ ਵਿਚ) ਉਪਰ ਗਿਣੇ 
ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੇ 64 ਸਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ 

ਸਲੋਕ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ 

ਕੁਮਾਂਕ 28 ਉਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ = 65 

ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ/ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ 
ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 885 ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 172 ਚਉਪਦੇ, 91 

ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, 24 ਸੋਲਹੇ, 78 ਪਦੇ, 4 ਅਲਾਹਣੀਆਂ, 20 

ਛੰਤ, 411 ਸਲੋਕ ਅਤੇ 85 ਪਉੜੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਤੰਤਰ ਨਾਂਵਾਂ 

ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਠ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਟੀ, ਗੁਜਰੀ 
ਕੀ ਵਾਰ, ਅਲਾਹਣੀਆਂ, ਸੂਹੀ ਕੀ ਵਾਰ, ਸਤਵਾਰੇ , ਆਨੰਦੁ, 

ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਕੀ ਵਾਰ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ 
ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਵੇਖੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਦਾਜ। 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 172 ਚਉਪਦਿਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ 
ਹੈ। “ਚੌਪਦਾ” (ਚਉਪਦਾ) ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੰਦ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, 
ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਛੰਦ-ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 
ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਪਦੇ ਇਕੱਠੇ ਦਰਜ ਹੋਣ । ਹਰ ਪਦੇ ਵਿਚ ਦੋ ਤੋਂ 

ਚਾਰ ਤਕ ਤੁਕਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋਤੁਕਾ, 
ਤ੍ਰਿਤਿਕਾ ਅਤੇ ਚੌਤੁਕਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਦ ਸੈਖਿਆ ਦੇ 

ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਦਾ, ਚਉਪਦਾ, ਪੰਚਪਦਾ ਅਤੇ 
ਛਿਪਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 
2, 147, 19 ਅਤੇ 3 ਹੈ। ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ ਵਿਚ ਇਕ 9 
ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਚਉਪਦਾ” 
ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੰਦ ਦੇ 
ਲੱਛਣ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਰ ਚਉਪਦੇ ਵਿਚ ਆਮ ਕਰਕੇ 
ਪਹਿਲੇ ਪਦੇ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੋ ਤੁਕਾਂ 'ਰਹਾਉ” ਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ 
ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਚਉਪਦੇ ਦਾ ਮੂਲ ਭਾਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 
ਹਰ ਇਕ ਚਉਪਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਪੂਰਣ ਅਤੇ 
ਪੂਰਵ-ਪਰ ਸੰਬਧ ਤੋ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨ ਕਿਸੇ 
ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਤੱਥ ਜਾਂ ਅਨੁਭੂਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਗਟਾਇਆ 
ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 
ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਉਪਦਿਆਂ ਵਿਚ ਬੜੇ ਪ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 

ਚਿਤ੍ੁਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਰਲ, ਸਹਿਜ ਅਤੇ 
ਪ੍੍ਰਣਾਤਮਕ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 91 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ 
ਹੈ। ਚਉਪਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਅੱਠ ਪਦਿਆਂ/ 
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ਪਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ 

ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿਚ ਅੱਠ ਪਦੀਆਂ ਹੀ ਹੌਣ। 

ਵਧ-ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ 79 

ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, 1 ਨੌਂ-ਪਦੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਸਪਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ 

ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਇਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ 

34 ਪਦੀਆਂ ਦੀ, ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਇਕ 12, ਦੋਂ 21, 

ਇਕ 27 ਅਤੇ ਇਕ 30 ਪਦੀਆਂ ਦੀ, ਭੈਰਉ ਰਾਗ ਵਿਚ 

_ ਇਕ 13 ਪਦੀਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਇਕ 11 

ਪਦੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਛੰਦ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ 

ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਚਉਪਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਆਮ ਤੌਰ 

ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪਦੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੋ ਤੁਕਾਂ 'ਰਹਾਉ” ਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ 

ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਰੱਖਆ 

ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ 

ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਵਿਸਮਾਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਨੂੰ ਸਮੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਸਰਲ , ਸਾਰਗਰਭਿਤ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ 

ਭਰੀ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿਚ 24 ਸੋਲਹਿਆਂ ਦੀ 

ਸਿਰਜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਲਹੇ ਤੋ' ਭਾਵ 'ਸ਼ੋਡਸ਼ਪਦੀ” ਹੈ। ਜਿਵੇ 

ਚਾਰ ਅਤੇ ਅੱਠ ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕੁਮਵਾਰ 'ਚਉਪਦਾ” 

ਅਤੇ 'ਅਸ਼ਟਪਦੀ? ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 16 

ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ 'ਸੋਲਹਾ" ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਛੰਦ ਦੇ ਲੱਛਣ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦੇ। 

ਸ਼ਿਲਪ ਦੀ ਦ੍੍ਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਹਰ ਇਕ ਪਦੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ 

ਬਿਸਰਾਮ ਉਤੇ ਸਮਾਨੁਪਾਸ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੋਹਾਂ ਚਰਣਾਂ (ਤੁਕਾਂ) 

ਦਾ ਆਕਾਰ ਲਗਭਗ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਤੀਜੀ ਤੁਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 

ਲੈਬੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਜਿਤਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ 

ਉਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀਆ-ਰੱਦੀਫ਼ ਦੀ ਪਰੈਪਰਾ ਵਿਚ ਦੀਰਘ 

ਹੇਕ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਪਦੇ 

ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਤੁਕ ਦੇ 

ਮੱਧ ਵਿਚ ਬਿਸਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 'ਰਹਾਉ' ਦੀਆਂ 

ਤੁਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇਂ 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਹੱਸ-ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ 

ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ 

ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਬੜੇ ਸੁਬੋਧ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ-ਯੋਜਨਾ 

ਵਸਤੂ-ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ। 

ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੁ (ਵਿਅਕਤਿਤਵ) 

ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ (ਵਿਅਕਤਿਤਵ) : ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 

ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਚਾਲਿਤ ਗੁਰ-ਗੱਦੀ ਉਪਰ ਆਪ ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ 

ਵਜੋ' ਪ੍ਤਿਸ਼ਠਿਤ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਮ-ਤਿਥੀ ਬਾਰੇ 

ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਮਤ-ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਨਕੋਸ਼ਕਾਰ 

ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇਂ ਆਪ ਦਾ ਜਨਮ 5 ਮਈ 1479 

(ਵੈਸਾਖ ਸੁਦਿ 14, ਸੈਮਤ 1536) ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ 

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖ ਕਰਵਾ ਕੇ 

11 ਮਈ 1479 ਈ. ਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 

ਹੈ। ਆਪ ਦਾ ਜਨਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਸਰਕੇ 

ਵਿਚ ਭੱਲਾ ਖਤਰੀ ਕੁਲ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਦੇ ਦਾਦਾ ਦਾ 

ਨਾਂ ਹਰਿਜੀ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇਜਭਾਨ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਂ 

ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਕ ਪੁਰਾਤਨ ਲਿਖਤ ਕੇਸਰ 

ਕਾ” ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ 'ਲਖੋ” ਸੀ। ਆਪ ਚੌਹਾਂ 

ਭਰਾਵਾਂ ਵਿਚੋ' ਸਭ ਤੋ' ਵੱਡੇ ਸਨ। ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ 

ਆਪ ਦੇ ਪਿਤਰੀ ਕਿੱਤੇ ਸਨ। ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਤੀ-ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ 

ਕਰਮ-ਨਿਸ਼ਠਾ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। 

ਆਪ ਦਾ ਵਿਆਹ 23 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ, 

ਸੈਨ 1502 ਈ. (11 ਮਾਘ, 1559 ਬਿ.) ਵਿਚ ਹੋਇਆ। 

ਆਪ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਮਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ - 

ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ, ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਰਾਮੋ। 'ਰਾਮੇਂ” (ਰਾਮ ਕੌਰ) ਨਾਂ ਦੀ 

ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਧਿਕਾਂਸ਼ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇਸ ਨੂੰ 

ਸਹੀ ਮੰਨਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਕ ਨਿਸ਼ਠਾਵਾਨ ਅਤੇ 

ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਸੀ। ਆਪ ਦੇ ਘਰ ਦੋ ਪੁੱਤਰ 

(ਮੋਹਨ ਅਤੇ ਮੋਹਰੀ) ਅਤੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰੀਆਂ (ਦਾਨੀ ਅਤੇ ਭਾਨੀ) 

ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਨਾਲ 

ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਬਾਦ ਵਿਚ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਬਣੇ। 

ਆਪ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜਿਗਿਆਸੂ 

ਵਾਲਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਵਿਚੋਂ ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਲਈ ਵੀ 

ਅਵੱਸ਼ ਸਮਾਂ ਕਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਆਪ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ 

ਵੈਸ਼ਣਵ ਸਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪ 

ਭਗਤ ਅਮਰਦਾਸ ਵਜੋਂ ਪ੍ਸਿੱਧ ਸਨ ਅਤੇ ਤੀਰਥ-ਯਾੜ੍ਾ ਲਈ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਯਾਤ੍ਰਾ ਉਤੇ 

ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਆਖੀਰਲੀ (20ਵੀਂ) 

ਤਾਂ ਇਕ ਸਾਧੂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਭੇਂਟ ਕਾਰਣ ਆਪਣੇ ਨਿਗੁਰੇ-ਪਨ 

ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ 



ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ (ਵਿਅਕਤਿਤਵ) 

ਅਤੋਂ ਬੀਬੀ ਅਮਰੇ (ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ) ਤੋ' ਬਾਣੀ 
ਦਾ ਪਾਠ (ਕਰਣਾ ਕਾਗਦੁ ਮਨੂ ਮਸ਼ਵਾਣਾੀ #ਰਾ ਭਲਾ ਦਾਇ 

ਲੰਥ' ਪਏ - ਗੁ ਗੁੰ.੯੯੦) ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ 
ਲਈ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ 61 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ 
(ਸੇਨ 1540 ਈ.) ਆਪਣੇ ਤੋਂ 25 ਵਰ੍ਹੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 
ਵਜੋਂ' ਕੁੜਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ 
ਆਪਣਾ ਪਰਮ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਰਾਤ-ਦਿਨ ਲੈਗਰ 
ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ 
ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨੌਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਤੋਂ ਜਲ 
ਲਿਆਉਂਦੇ । ਇਸ ਸੇਵਾ-ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ-ਸੇਵਕਾਂ ਵਿਚ 
ਆਪ ਦਾ ਮਾਣ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਗੁਰੂ-ਪੁੱਤਰਾਂ 
ਨੂੰ ਗੁਰੂ-ਪਦਵੀ ਤੋ' ਵੰਚਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ੈਕਾ ਹੋਣ ਲਗੀ। 
ਫਲਸਰੂਪ, ਆਪ ਪਤਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵੈਰ-ਭਾਵ 
ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਲਗਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ 
ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਨੇ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ 
(ਗੋਇਦਵਾਲ) ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। 

ਲਗਭਗ ਯਾਰ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ 
ਸੇਵਾ-ਸਾਧਨਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪਰਿਪਕਤਾ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ 
ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੁ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਨੇ 29 ਮਾਰਚ, 1552 (ਚੇਤ 
ਸੁਦਿ 4, 1609 ਬਿ.) ਨੂੰ ਗੁਰੁ-ਗੱਦੀ ਸੌਂਪ ਕੇ ਇਹ-ਲੀਲਾ 
ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ-ਪੁੱਤਰਾਂ (ਦਾੜੂ ਅਤੇ ਦਾਸੂ) ਦੇ 
ਵੈਰ-ਭਾਵ ਕਾਰਣ ਆਪ ਨੇ ਖਡੂਰ ਦੀ ਥਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨੂੰ 
ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋ' ਉਥੇ ਵੀ ਦਾੜੂ ਨੇ 
ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ 'ਬਾਸਰਕੇ” 
ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਕੋਠੇ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ 
ਲਿਆ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਯਤਨ 
ਕਰਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਗੋਇਦਵਾਲ ਲਿਆਉਂਦਾ। 

ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪਰਤ ਕੇ ਆਪ ਨੇ ਧਰਮ-ਪ੍ਚਾਰ ਨੂੰ 
ਵਿਵਸਥਿਤ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ-ਜਗਤ ਨੂੰ 
22 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ-ਭਾਰ 

ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ 'ਮੰਜੀਆਂ” ਦੇ ਨਾਂ 
ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਧਾਰਣਾ ਹੈ 
ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੰਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਿਚ 
ਪ੍ਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਪਸਵਨੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ 
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸਣ “ਪੀੜਿਆਂ” ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 
ਹੋਏ। ਆਪ ਨੇ ਸਮਾਜ-ਸੁਧਾਰ ਵਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। 

ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ (ਵਿਅਕਤਿਤਵ) 

ਛੂਤ-ਛਾਤ ਅਤੇ ਜਾਤਿ-ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਦਤ ਨਾਲ 
ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਅਤੇ 
ਇਸ ਭਾਵ ਨੂੰ ਦ੍੍ਰਿਕਰਨ ਲਈ ਪੰਗਤ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੈਗਰ 
ਛਕਣ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ-ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ 
ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋ' ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ-ਦਰਸ਼ਨ 
ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਪੰਗਤ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੈਗਰ 
ਛਕਿਆ। ਸਤੀ ਵਰਗੀ ਰਸਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਉਤੇ ਬਲ 
ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਚੌਰਾਸੀ ਪੌੜੀਆਂ 
ਦੀ ਬਾਉਲੀ ਬਣਵਾਈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ-ਚਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ 
ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਗਿਲਵਾਲੀ, ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ, ਤੁੰਗ, 

ਗੁਮਟਾਲਾ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਚਕ ਦਾ 
ਸਥਾਨ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ-ਕਾਰਜ ਦੀ 
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ (ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ) ਨੂੰ ਸਨ 1570 ਈ. 
ਵਿਚ ਸੌਂਪੀ। 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 
ਉਸ ਦੇ ਸੈਕਲਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ 
(ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ) 'ਸਹੈਸਰਾਮ” (ਵੇਖੋ) ਨੂੰ ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਖਣ 
ਦਾ ਕੈਮ ਸੈਂਪਿਆ। ਇਹ ਪੋਥੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ 
ਪਾਸ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਇਕ ਬਾਬਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ 
ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ (ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ 

ਮੰਡੀ ਦਾਰਾਪੁਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੈਤਾਨ (ਪੜਪੋਤਾ 
ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਭੱਲਾ) ਪਾਸ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇ' ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ 
ਗੁਰਦਿਤ ਸਿੰਘ (ਆਲੋਚਨਾ, ਜਨਵਰੀ 1956, ਪੰਨਾ 8) 
ਨੇ “ਸਾਖੀਆਂ ਗੁਰੂ ਬੈਸ ਕੀਆਂ” ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਲਿਖਣ ਦਾ ਆਰੈਭ ਸੈਨ 1570 ਈ. (ਸੈ. 1627 ਬਿ. ਦਾ 
ਅਸੂ ਮਹੀਨਾ) ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸੈਨ 1572 ਈ. (ਸੈ. 1629 
ਬਿ. ਭਾਦੋਂ 10) ਵਿਚ ਹੋਈ ਦਸੀ ਹੈ। ਪ੍ਰ. ਪੀਤਮ ਸਿੰਘ 
(“ਪੰਜਾਬ', ਸੰਪਾ. ਐਮ.ਐਸ. ਰੈਧਾਵਾ, ਪੰਨਾ 386) ਨੇ 
“ਸਾਖੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਭਲੇ ਕੀਆਂ” ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਪੋਥੀਆਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੈਨ 1565 ਈ. ਅਤੇ ਸੈਨ 
1574 ਈ. ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਚੂੰਕਿ ਪਟਿਆਲੇ 
ਵਾਲੇ ਪੋਥੀ ਦੇ 94 ਪੰਨੇ ਉਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 
ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ -- “ਗੁਲਾਮ 

ਮਸਤ ਤਡ ਜਠ ਚਦ', ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਲਿਖਣ 
ਦਾ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਗੁਰੂ-ਗੱਦੀ ਉਤੇ ਬੈਠਣ, ਭਾਵ 



ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ (ਵਿਅਕਤਿਤਵ) 

ਸੈਨ 1574 ਈ. (ਸੈ. 1631, ਭਾਦੋਂ ਸੁਦਿ 3) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 

ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ “ਸਾਖੀਆਂ 

ਗੁਰੂ ਬੈਸ ਕੀਆਂ” ਵਾਲੇ ਸੈਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਪ੍ਰਤੀਤ 

ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਸੈਕਲਨ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ 

ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਰੋਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਕ 

ਗੁਰੂ-ਗੱਦੀ ਪਾਸ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋ ਸੁਰਖਿਅਤ ਬਾਣੀ, ਦੂਜਾ 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਲਬਧ ਪੋਥੀਆਂ/ਉਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਾਣੀ 

ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਰਬਾਬੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ 

ਕੌਠ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਇਕ ਸਮਾਨ ਹੈ 

(13"%16")। ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਕੁਲ 224 ਪਤਰੇ 

ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦਾਰਾਪੁਰ ਵਾਲੀ ਦੇ 300 ਪਤਰੇ ਹਨ। ਕਾਗਜ਼, 

ਲਿਖਾਵਟ ਦਾ ਢੰਗ, ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ 

ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਮੇਲ ਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਲਸਰੂਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ 

ਲਿਖਾਰੀ ਇਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਇਕ ਪੰਨੇ ਉਤੇ ਲਗਭਗ 

ਤੇਰ੍ਹਾਂ-ਤੇਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇਰ੍ਹਾਂ-ਤੇਰ੍ਹਾਂ ਪੈਕਤੀਆਂ ਹਨ, 

ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਇਹ ਵਧ-ਘੱਟ ਵੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੀ 

ਗਈ ਲਿਪੀ ਦਾ ਰੂਪ ਸਥੂਲ ਅਤੇ ਟੇਢਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਅੱਖਰਾਂ 

ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਰਤਮਾਨ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਤੋਂ' ਕੁਝ ਭਿੰਨ ਵੀ ਹਨ। 

ਰਚਿਤ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਸਿਰੀ, 

ਮਾਝ, ਗਉੜੀ, ਵਡਹੈਸ ਅਤੇ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ ਰਚੀ ਬਾਣੀ 

ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਦੋਂ 

ਤੋਂ ਵਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੈਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ 

ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਲਾ (ਜਲੈਧਰ) ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਕ ਨਿਜੀ 

ਭੇਂਟ ਵਿਚ ਪ੍ਸਤੁਤ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੀਜੀ ਪੋਥੀ 

ਦੀ ਸੂਹ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦਸਣ ਤਾਂ 

ਸੈਕੋਚ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਇਸ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। 

ਆਪਣਾ ਅੰਤ-ਕਾਲ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ 

ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੈਬੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ 

ਗੁਰੂ-ਪਦਵੀ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਦਾਨ 

ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ-ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਦਾ 

ਆਦੇਸ਼ ਮੰਨ ਲਿਆ ਪਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 

ਸਮਝੌਤਾ ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰ ਵੈਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 

ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਇਕ ਸਤੰਬਰ 1574 ਈ. (ਸੈ. 1631 

ਭਾਦੋਂ ਸੁਦਿ ਪੁਰਣਿਮਾ) ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ 

ਅਮਾਵਸ/ਅਮਾਵਸਿਆ 

ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸੈਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ 

ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਂ ਪਰੈਪਰਾਗਤ ਮਿ੍ਤ-ਸੈਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ 

ਥਾਂ ਹਰਿ-ਜਸ ਗਾਉਣ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਰਖਣਾ। 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਿਅਕਤਿਤ੍ਰ ਇਕ ਅਨੁਭਵੀ ਅਤੇ 

ਸਹਿਜ ਸਾਧਕ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਆਪ ਦੀ ਕਥਨੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ 

ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਕਾਰ ਦਾ ਕੌਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀ ਸੀ। 

ਵਰਣਾਸ਼ਮ-ਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਾਈ 

ਭੇਦ-ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਸਦਾ ਪ੍ਯਤਨਸ਼ੀਲ 

ਰਹੇ। ਆਪ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ, ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੀਣ 

ਵਿਵਸਥਾਪਕ ਸਨ। ਆਪ ਦੇ ਤੇਜਸਵੀ ਵਿਅਕਤਿਤੁ੍ ਨੂੰ 

ਚਿਤਰਦਿਆਂ ਕੀਰਤ ਭੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਆਮ ਨਰਾ/ਇਣੁ 

ਕਾਲਾ ਧਾ/ਨੈ ਜਗਹ ਪਰਵ/ਰਿਯਓਂ //ਨੈਰੰਕਾ/ਨ ਆਕਾਰ ਜੋਤਿ 

ਜਗ ਮੰਡ/ਲਿ ਕਾ/ਰੈਲਉਂ / ਜਹ ਕਹ ਤਹ ਭਾਰਪੁਰ ਸਥਦੁ ਦ?੫/ਕਾ 

ਦਾਪਾਯਉਂ / /ਲਿਹ ਸਿਖਰ ਸੰਗ/ਹਿਓ ਤਤੁ ਹ/ਭ ਚਰਣ 

ਮਿਲਾਯਉਂ / ਨਾਨਕ ਕੁਲ ਨਿੰਮਲ ਅਵਤ/ਓਓਂ ਅੰਗਦ ਲਹਣੰ 

ਸੰਗਿ ਹੁਆ / ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਤਾਰਣ ਤਰਣ` ਜਨਮ ਜਨਮ ਪਾ 

ਸ਼ਗੰਣ ਤ% / (ਗੁ ਰੀ .੧੩੯੫)। 

ਅਮਰਾਪਦ : ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੀ ਅਤਿ-ਉਤਮ 

ਅਵਸਥਾ, ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ । ਵੇਖੋ 'ਮੁਕਤੀ"। 

ਅਮਰਾਪੁਰੀ : ਵੇਖੋ 'ਇੰਦ੍ਪੁਰੀ'। 

ਅਮਲ :? ਹੋਰਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ 

ਸੰਬਧਿਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਮ ਜਾਂ ਆਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਕਰਦਿਆਂ 

ਕਿਹਾ ਹੈ -- ਅਮਲ /ਜ ਕਨੈਂਤਿਆ ਦੁਨਾਂ /ਵਿ/ਚ ਨ ਦਰਗਹਾ 

ਓਗਾਹਾ/(ਗੁ .ਗੰ.੧੩੮੩)। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ 

ਸਮਝਣ ਲਈ ਵੇਖੋ “ਕਰਮ”। 

ਅਮਾਵਸ£/ਅਮਾਵਸਿਆ : ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ੀ- 

ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤਿਥੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ 

ਪੱਖ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਤਿਥੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਬੀ ਨੂੰ 

ਚੰਦ੍ਮਾ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਇਕ ਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ 

ਚੰਦਰ-ਮੰਡਲ ਦੀ ਪੰਦਰ੍ਰਵੀਂ ਕਲਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਦ੍ਮਾ 

ਦਾ ਜੋ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਾਵਸ 

(ਅਮਾਵਸ੍ਯਾ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਯੁਗੀਨ 



ਅਮ੍ਰਿਤ-ਵੋਲਾ (ਅੰਮ੍ਿਤ-ਵੇਲਾ) 

ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ “ਅਮਾਵਸ” ਕਹਿੰਦਿਆਂ 'ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ” 

ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ - ਕੂੜ ਅਮਆਾਵਸ ਸ਼ਚ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦਨੈਝੈ ਨਾਹੀ 
ਕਾਹ ਚੜਿਆ /(ਗੁ ਗੰ .੧੪੫)। 

ਅਮਿਤ੍ਰ-ਵੇਲਾ (ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਵੇਲਾ) : ਇਸ ਸੋਯੁਕਤ ਸ਼ਬਦ 
ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਾਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪੋਹ ਫੁਟਣ ਤੋਂ 

ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਘੜੀਆਂ । ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਤੀ 

ਜਾਂ ਨਾਮ-ਸਾਧਨਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਮ ਅਤੇ ਟਿਕਵਾਂ ਸਮਾਂ 
ਅਮ੍ਰਿਤ-ਵੇਲਾ ਹੀ ਹੈ। “ਜਪੁਜੀ” ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ 

ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ 

ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ -ਆੰਮ੍ਤਵੈਲਾ ਸਦ ਨਾਉਂ ਵਡਿਆਈ 

ਵਨੰਚਾਰ /(ਗੁ .ਗ੍ੰ .੨)। 

_ਅਯੋਧਿਆ : ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੱਤ ਪੁਰੀਆਂ (ਵੇਖੋ) 
ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੁਰੀ। 'ਅਯੋਧਿਆ” ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ 

ਯੁੱਧ ਜਾਂ ਆਕਰਮਣ ਕਰਨਯੋਗ ਨ ਹੋਵੇ; ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਬਲ ਜਾਂ 

ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ। ਇਸ ਨਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 

ਦੇ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੋ ਵਿਚ ਸਰਯੂ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉਤੇ ਸਥਿਤ 
ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਦੀ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਹੋਣ 
ਕਾਰਣ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਕੌਸ਼ਲ ਜਨਪਦ ਅਤੇ 

ਸੂਰਜ-ਵੰਸ਼ੀ ਛਤਰੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਵਿਚੋਂ ਦਸ਼ਰਥ ਦੇ ਘਰ ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਰਾਣੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੇ 
ਅਵਤਾਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। 

ਰਾਮਾਇਣ ਕਾਵਿ-ਪਰੈਪਰਾ ਵਿਚ ਉਲੇਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 

ਸਾਰੀ ਨਗਰੀ ਸੀ ਰਾਮ ਨਾਲ ਵਿਮਾਨ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਕੁੰਠ 

ਧਾਮ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਅਯੋਧਿਆ ਬਾਦ ਦੇ 

ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕੇ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਨਗਰ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 

ਮਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਬਾਲਮੀਕ ਅਨੁਸਾਰ, 

ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਵੈਵਸੂਤ ਮਨੁ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। “ਸਕੰਧ 

ਪੁਰਾਣ” (1/54/65) ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਆਕਾਰ 

ਮੱਛੀ ਵਰਗਾ ਹੈ ।“ਤੀਰਥ-ਕਲਪ” (ਅਧਿ. 34) ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 
ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨ ਲੈਮੀ ਅਤੇ ਨ ਯੋਜਨ ਚੌੜੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। 

“ਯੋਗਿਨੀਤੰਤ੍' ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਤਿੰਨ ਯੋਜਨ ਲਿਖੀ 
ਹੈ, ਲੈਬਾਈ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨ ਹੀ ਦਸੀ ਹੈ। 

ਸਾਂਗ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਥੇ ਬੌਧ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ 
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ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ। ਬੋਧ ਸਾਹਿਤ ਦਾ 'ਸਾਕੇਤ” ਇਹੀ ਹੈ। ਇਥੇ 20 

ਬੋਧੀ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 3000 ਭਿਕਸ਼ੂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। 

ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਖੰਡਰ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਜੈਨ ਤੀਰਥਾਂਕਰ 

ਆਦਿ-ਨਾਥ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਹੈ। ਸੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ 

ਜੀ ਨਾਲ ਸੈਬੈਧਿਤ ਸੀਤਾ-ਰਸੋਈ, ਹਨੁਮਾਨਗੜ੍ਹੀ ਆਦਿ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ। ਇਥੇ ਰਾਮ ਦੇ ਜਨਮ-ਸਥਲ ਉਤੇ ਵੀ 

ਇਕ ਪੁਰਾਤਨ ਮੰਦਿਰ ਬਣੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪਰੈਪਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ 
ਨੂੰ ਮੁਗ਼ਲ ਸ਼ਾਸਕ ਬਾਬਰ ਵਲੋਂ ਗਿਰਵਾ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਉਸਾਰੀ 

ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਾਧੂ-ਸਮਾਜ 
ਵਲੋ" ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਤਕ 

ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਕਟਤਾ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣੀ 

ਹੋਈ ਹੈ। ਇਥੇ ਪਹਿਲੇ, ਨੌਵੇਂ ਅਤੇ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ 

ਆਏ ਸਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ 

ਹਵਾਲਾ ਹੈ -- ਮੜਰਾ ਅ7ੱਇਆ ਅਜਾਹਿਆ ਕਾਲਾਂ ਕੇਦਾਨੇ / 

(347/17)। 

ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ (ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਚਿੰਤਨ) : ਗੁਰੂ 
ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ-ਪਰੈਪਰਾ ਤੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਤਮਿਕ 

ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਲਿਕਤਾ 

ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਥਵਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੀਆਂ 

ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਚ ਵੇਖੀ 

ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋ' ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬ੍ਹਮ ਦੇ ਸਰੂਪ 

ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਥਮ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਚਿਤ੍ਣ 'ਮੂਲ-ਮੰਤ੍ ' ਵਿਚ 

ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਵਰਤੀ ਤਿੰਨ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ 
ਕੀਤਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਵੀ ਉਸੇ ਧਾਰਣਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ 

ਚਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਦੁਅੰਦ ਅਤੇ ਇਕ-ਮਾਤਰ 

ਹੈ। “ਸੁਖਮਨੀ” ਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਣ-ਕਾਰਣ 
ਸਮਰਥ ਅਤੇ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਮੰਨਿਆ ਹੈ-- ਕਰਣ ਕਾਰਣ 

ਪ੍ਰਭ ਏਕਾ ਹੈ ਦੂਸ਼ਰ ਨਾਗ ਕਇ/ ਨਾਨਕ /ਤਸ਼ ਥ/ਲਿਹਾਰਣ 

ਜਾਲ ਛੱਲੇ ਅਹੀੰਆਂਲ ਸਇ/ (ਗੁਰੀ .੨੭੬)। 

“ਏਕੰਕਾਰ” ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ 'ਸਤਿਨਾਮ' ਵਾਲਾ ਵੀ 

ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ-ਰਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਨਾਮ ਸਾਰਥਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰੈਪਰਾ 

ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ -- ਨਿਰਤਮ ਨਾਮ ਕਥੇਂ ਤੇਰੇ ਜਹਬਾ/ 

ਸ/ਤਿਨਾਆ ਤੌਰਾ ਪਰਾ ਪੁਰਲ਼ਲਾ/ (ਗੁ .ਗੁੰ.੧੦੮੩)। ਉਹ 

ਕਰਤਾ-ਪੁਰਖ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। 
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ਅਜਿਹੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਤਮਾਵਲੈਬੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ 

ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਛੀੰਓ 

ਪੁਛ ਨ ਮਸਲਾਤ ਧਰ / ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰੇ ਸੌ ਆਪਾਹਿ ਕਰੋ / 

(ਗੁ ਗ੍ੰ.੮੬੩)। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਮੂਲ-ਮੰਤੁ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਏ 

ਨਿਰਗੁਣ-ਵਾਚੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ “ਨਿਰਭਉ'। 

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ 

ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ। ਚੂੰਕਿ ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹੈ, 

ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 

ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਕਿ ਭੈ-ਅਤੀਤ ਦੇ ਸਾਧਕ ਲਈ 

ਭੈ-ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ - ਓਹੁ 

ਅਬਿਨਾਸੀ ਰਾਇਆ / ਨਿਰਭਉ ਸੰਗਿ ਤੁਆਾਰੈ ਬਸਤ ਡਰਨਾ 

ਕਾਹਾ ਤੋਂ ਆ7ਇਆ /(ਗੁ ਗੰ .੨੦੬)। 
ਇਸ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ 'ਨਿਰਵੈਰ'।ਜਿਸ 

ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤਿ ਵੈਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ , ਜੋ ਵੈਰ-ਅਤੀਤ 

ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ “ਨਿਰਭਉ” 

ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਤੇ 

ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਅੰਦ ਨਹੀਂ, 

ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀ ਉਠਦਾ। 

ਵੈਰ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿਚ ਦ੍ਰੈਸ਼ ਅਥਵਾ ਦੁਅੰਦ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ; ਇਸ ਨੂੰ 

ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 

ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ। ਨ ਹੀ ਸ਼ਰੀਕਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ 

ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਸੈਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ 

ਨਿਰਵੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰ-ਭਾਵ 

ਤੋਂ ਮੁਕਤ “ਨਿਰਮਲ” ਦੱਸਿਆ ਹੈ -ਤੂੰ ਨਿਰਵੈਰ ਸੰਤ' ਤੰਰੇ 

ਨਿਰਮਲ / 

ਤੀਜਾ ਨਿਰਗੁਣ-ਵਾਚੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ“ਅਕਾਲ- ਮੁਰਤਿ'। 

ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਾਲ-ਅਤੀਤ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ, ਅਰਥਾਤ ਜੋ 

ਤੈ-ਕਾਲ ਬਾਧਿਤ ਨਹੀਂ। ਸੈਸਾਰ ਦੀ ਹਰ ਵਸਤੂ ਕਾਲ ਦੁਆਰਾ 

ਸ਼ਾਸਿਤ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਿਵਰਤਿਤ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਅਥਵਾ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 

ਉਹ ਕਾਲ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਪਰ੍ਭੂ ਕਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 

ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਹੀ ਅਕਾਲ-ਮੂਰਤਿ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 

ਦੇਵ ਨੇ ਅਕਾਲ-ਮੂਰਤਿ ਨੂੰ ਅਨਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਅੱਖਰ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ 

ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਜਿਸ਼ ਕਦੋਂ ਨਗੀੰ ਮੰ / 
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ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਮੁਲ-ਮੰਤੁ ਵਿਚ 'ਅਜੂਨੀ' ਚੌਥਾ ਨਿਰਗੁਣ 
-ਵਾਚੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ 'ਅਯੋਨਿ' 

ਦਾ ਤਦਭਵ ਰੂਪ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਜੋ ਯੋਨਿ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 

ਜੋ ਕਿਸੇ ਯੋਨਿ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੋ 

ਯੋਨਿ-ਚੱਕਰ ਤੋ' ਮੁਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਅਜਨਮਾ ਹੈ। ਯੋਨਿ-ਚੱਕਰ 

ਕਾਲ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ-ਮੂਰਤਿ ਹੋਣ 

ਕਾਰਣ ਅਯੋਨਿਜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ 

ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਗੈੜ ਵਿਚ ਨਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ 

ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਵਿਅਪਤ ਹੈ - ਤੂੰ 

ਪਾਰਬ੍ਹਮ ਪਰਮ਼ੌਸ਼੍ਰ ਜੋਨਿ ਨ ਆਵਹ7/ ਤੂ ਹੁਕਆੀ ਸਾਜਿ 

ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਸਾਜਿ ਸ਼ਮਾਵਹਾ / (ਗੁ .ਗੰ.੧੦੯੫)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ 

ਅਰੀਮ, ਅਗੋਚਰ, ਅਲਖ, ਆਦਿ। 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਜੂਨੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਇਸ ਦਾ 

ਉੱਤਰ ਮੂਲ-ਮੰਤ੍ ਵਿਚ 'ਸੈਭੈ' ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 

ਹੈ। ਸੈਸਕ੍ਿਤ ਦੇ 'ਸੂਯੰਭੂ” ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਤਦਭਵ ਰੂਪ 'ਸੈਭੇ" ਤੀਂ 

ਭਾਵ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਿਰਮਾਤਾ 

ਅਥਵਾ ਕਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ । ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਆਪਨ 

ਆਪ ਆਹਹਿ ਉਪਾਇਓ ਕਹਿ ਕੇ 'ਸੈਭੰ' ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ 

ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਭਉ , ਨਿਰਵੈਰ, 

ਅਥਾਹ, ਅਤੋਲ, ਅਕਾਲ-ਮੂਰਤਿ , ਅਜੂਨੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ - ਨਿਰਭਉ /ਨਿਰਵੰਹ ਅਥਾਹ ਅਤਾਲ਼ / ਅਕਾਲ 

ਮੂਗਤਿ ਜੂਨ ਸੌਡੰ ਆਨੇ ਨਮਰਤ ਠੰਢਾ ਥਹੰਵਾੰ ਜਉ / 

(ਗੁਗੰ.੯੯)। 

ਨਿਰਗੁਣਤਾ-ਵਾਚੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਰੂ 

ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਅਕਤ ਸਰੂਪ ਦਾ ਵੀ 

ਚਿਤਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਹਮ ਮਨਨ, ਚਿੰਤਨ 

ਜਾਂ ਅਨੁਭੂਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਬਣ ਜਾਏ, ਪਰ ਭਗਤ ਦੀ 

ਆਰਾਧਨਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਲੌੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 

ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਸਾਧਕ ਨਿਰਗੁਣ ਅਥਵਾ ਅਵਿਅਕਤ 

ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਆਰੋਪ ਕਰਕੇ ਉਸ 

ਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਸੱਤਾ ਵਰਗਾ ਕਲਪਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ 

ਗੁਣ ਮਾਨਵੀ ਅਥਵਾ ਦੈਵੀ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
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ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹ ਵਿਅਕਤ ਰੂਪ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰਵਾਦੀ ਜਾਂ ਮੂਰਤੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ 
ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਆਵਤਾਰ ਨ ਜਾਨ/ਹ ਅੰਤ /ਪਰਮੇਸ਼੍ਰ 
ਪਾਰਲ੍ਹਮ ਝੰਅੰਤ / (ਗੁ .ਗ੍ਰੰ.੮੯੪)। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਨਿਰਗਣ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ' ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਗੁਣ 
ਹੈ। ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਤ੍ਰ੍ਗੁਣਾਤਮਕ ਹੈ । ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਹਮ ਸਿ੍੍ਸ਼ਟੀ ਦੀ 
ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਆਪਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 
ਸਗੁਣ ਹੈ। ਇਥੇ ਨਿਰਗੁਣ ਅਤੇ ਸਗੁਣ ਦੋਹਾਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ 
ਜੀ ਕੋਈ ਤਾਤਵਿਕ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ - /ਨਿਰਗਨੁ ਅੱਪ 

ਸਰਗੁਨ ਭਾ ਓਹ7/ ਕਲਾ ਧਰ #ਿ/ਨਿ ਸਗਲ ਸਹ? / 

(ਗੁ ਗ੍ਰੰ੨੮੭)। 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ ਮਾਨਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਰੋਪਣ ਨਾਲ 
ਉਹ ਸੁਆਮੀ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਪਤੀ, ਪੀਤਮ, ਦਾਤਾ, ਕਰਤਾ, 
ਪ੍ਤਿਪਾਲਕ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਬ 
ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਠਾ ਨਹੀਂ - ਜਲਿ 
ਥਲ ਅਹੀੰਆ/ਲ ਪੂ/ਨਆ ਸੁਆਮੀ ਰਜਨਹਾਨ / ਅਨਿਕ 
ਭਾ#ੰਤਾ ਹੋਇ ਪਸ਼ਨੇਆ ਨਾਨਕ ਏਕੰਕਾਨੁ / (ਗੁ.ਰੰ ੨੯੬)। 

ਅਜਿਹਾ ਸਰਬ-ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਸਭ ਮਨੁੱਖ 
ਉਸ ਦੇ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 
ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਕੜੀ ਹੈ, ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਫਲਸਰੂਪ 
ਮਨੁਂਖ-ਮਨੁੱਖ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਇਕੋ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ 
ਦੀ ਸੈਤਾਨ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਚਿੰਤਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ 
ਇਸ਼ਟ-ਦੇਵ ਸੰਬਧੀ ਸੰਪ੍ਦਾਇਕ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਠਲ੍ਹ 
ਪਾਈ ਹੈ -- ਤੂੰ ਸ਼ਾਝਾ ਸ਼ਹਿਲ ਥਾਪ ਹਮਾਰਾ / ਨਉਂ /ਨਿ/ਹ ਤੇਰੇ 

ਆਖੁਟ ਭੰਡਾਰਾ /(ਗੁ ਗੰ .੯੭)। 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਜੀਵਾਤਮਾ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ 
ਨੇ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਅੰਸ਼-ਅੰਸ਼ੀ ਸੰਬੰਧ 
ਹੈ। ਜੀਵਾਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ - ਆਚਰਜ ਕਥਾ 
“ਹਾ ਆਨੂਖ / ਪੁਆਤਮਾ ਪਾਰਲ੍ਰਹਮ ਕਾ ਨ੫/(ਗੁ ਗੁੰ.੮੬੮)। 
ਦਰਅਸਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਜੀਵਾਤਮਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ 
ਦੀ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵੱਖਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਭੇਦ ਪ੍ਰਤੀਤ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਰਿਣਾਮ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 
ਕਾਰਣ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆਂ ਹੀ ਜੀਵਾਤਮਾ 
ਆਪਣੈ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਮ-ਰੂਪਾਤਮਕ ਜਗਤ ਅਥਵਾ 
ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ-ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅੰਗ ਮੰਨਣ ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਜ 
ਬ੍ਹਮੰਡ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਸੱਤਾ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਸਰੀਰ 
ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਥਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਾਣ-ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ 
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ਹੈ। ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਦੇਹ ਦੇ ਸੋਬੈਧ ਉਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਉਂਦਿਆਂ 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੈਗਤਿ ਵਿਚ ਰਹਿ 
ਕੇ ਹੀ ਦੇਹ ਚੋਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਿਨਾ ਆਤਮਾ ਦੇਹ ਦਾ ਕੋਈ 
ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਕ ਛੁਟੜ ਇਸਤਰੀ ਵਰਗੀ 
ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਹ ਦਾ ਆਦਰ-ਮਾਣ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 
ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਉਨ ਕੌ ਸੰਗਿ ਤੂ ਕਰਤਾ ਕੌਲ / 
ਉਨ ਕੈ ਸੰਗਿ ਹਮ ਤੁਮ ਸੰਗਿ ਮੋਲ/... ਉਨ ਕੌ ਸੰਗਿ ਤੰਗੀ ਸਭ 
ਕਿਹ ਥਾਟੀ/ ਓਸ /ਬਨਾ ਤੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ਆਟ/(ਗ.ਗੁੰ.੩੯੦)। 

ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ' ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਰਬ-ਸੇਸ਼ਠ 
ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਉਸੇ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ - ਇਸ਼ 
ਧਰਤੀ ਅੰਨ ਤੇਗ #ਕਾਦਾਨੰ। ਇਹ ਹੀ ਇਕ-ਮਾਤਰ ਅਜਿਹੀ 
ਜੂਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਮਨੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਲਾਪਰਵਾਹੀ 
ਕਰਕੇ ਇਸ ਜੂਨ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ 
ਉਠਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਆਵਾਗਵਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਹੀ ਫਿਰਦਾ 
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ -- ਲਖ ਚਓਰਾਸੰਹ ਜੋਨਿ ਸ਼ਝਾਈ / ਮਾਣਸ਼ ਕਾਂ 
ਪ੍ਰੰਡਿ ਦਈ ਵ/ਡਿਆਈ?/ /ਏਸ ਪਉੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੁਕੀ ਸ਼ੋ 
ਆਏ ਜਾ/ਏ ਦੁਖ ਪ/ਇਦਾ/(ਗੁ.ਗੰ.੧੦੭੫)। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਬਾਰੇ 
ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਰੈਪਰਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ 
ਹੈ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪੂਰਥ-ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਚਿਤ੍ਣ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ 
ਜੀ ਨੇ “ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ” ਤੋਂ ਸੈਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦਸੀ ਹੈ - 
ਜਥੇ ਅਕਾਰ /ਇਹ ਕੁਛ ਨ /ਦਰਸ਼ਟੇੜਾ/... ਜਬ ਧਾਗੀਂ ਆਪਨ 
ਨਨ ਸ਼ਮਾ/ਹਿ / ... ਜਥ /ਇਸ਼ ਕਾ ਥਰਨੁ /ਚਹਨ ਨ ਜਾਪੜ/... 
ਜੜ ਆਪਨ ਆਪ ਆਪਿ ਪਾਰਲ੍ਹਮ/ ਤਝ ਆਹ ਕਹਾ /ਕੇਸ਼ 
ਹੌਵਤਾ ਭਾਰਆ/ ਆਪਨ ਥਲ ਅਸ੫ ਵਰਤਾਜਾ/ ਨਾਨਕ 
ਕਰਨੰਹਾਰ ਨੰ ਦੁਜ਼ਾ/(ਗੁ ਗੰ .੨੯੦-੯੧)। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ 'ਸੁੰਨ ਸਮਾਧਿ” ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ - ਨਾ 
/ਦਨੁ ਰੈਨਿ ਲੇ ਚੰਦੁ ਨ ਸੁਠਜ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧਿ ਛਗਗਇਦਾ 
(ਗੁ.ਗ੍ੰ.੧੦੩੫)। ਸੁੰਨ ਸਮਾਧਿ” ਤੋਂ ਭਾਵ 'ਅਫੁਰ ਅਵਸਥਾ” 
ਹੈ ਅਤੇ ਅਫੁਰ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਪ੍ਕਿਆ 
ਚਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ 'ਏਕੋ ਕਵਾਉ” ਵਾਲੀ 
ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਅਗੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ -- 
ਏਕਾ ਕਵਾਵੌ ਤੋਂ ਸਭਾ ਹੋਆ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ? ਇਸ 
ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ? ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ 
ਸੈਭਵ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੰਤ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ 
ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਮੰਨੀ ਹੈ - 
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ਇਕਸ਼ ਤੇ ਹੋਇਓ ਅਨੰਤਾ ਨਾਨਕ ਏਕਸ ਮਨਹਿ ਸਮਾਏ ਲੀਓ / 

(ਗੁ.ਰੰ.੧੩੧)। 

ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਦੇ ਹੋਂਦ-ਵਾਚੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਪਨੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ -- ਜੰਸਾ 

ਸੁਪਨਾ ਰੈਨੈ ਕਾ ਤੌਸ਼ਾ ਸੰਸ਼ਾਰ/ /ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਸ਼ ਬਿਨਲੀਆ 

ਕਿਆ ਲਰਨਹਿ ਗਵਾਰ / (ਗੁ ਰੀ੍.੮੦੮)। ਡਠਾ ਇਹ ੫ੁਸ਼ਾਰਾ 

ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਸੈਸਾਰ ਚਲਾਇਮਾਨ 

ਹੈ, ਗਤਿਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿ੍ਛ 

ਹੇਠਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ, ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਸੁਭਾ ਵਾਲੇਂ 

ਦਾ ਸੁਭਾ ਹੈ - /ਬਰਸ਼ੈ ਹੋਠਿ ਸਭੇ ਜੰਤ ਇਕਠੇ / /ਇ/ਕਾ ਤਤ 

ਇਕਿ ਬੋਲਨਿ ,ਮਠੇ / ਅਸਤ ਓਦੋਂ ਭਾਇਆ ਉਨ ਚਲ /ਜਿਓਂ 

ਜਿਉਂ ਅਆਓਂਧ /ਵਹਾਣੀਆ / (ਗੁ ਰੀ .੧੦੧੯)। 

ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੈਸਾਰ ਨੂੰ 

ਸੱਚਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ - ਆਮਪਸਤਿ ਕੀਆ ਸਭੁ ਸ਼ੱਤਿ /ਇਥੇ 

ਸਤਿ ਅਤੇ ਅਸਤਿ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਗਟ 

ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ 

ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਧਾਂਤ-ਵਿਵੇਚਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਰਚਨਾਕਾਰ ਦੀ 

ਸਮੁੱਚੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਗੁਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨ ਕਿ 

ਕੁਝ ਕੁ ਉਕਤੀਆਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਜਗਤ ਸਚਮੁਚ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਦੀ ਅਸਤਿਅਤਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਨ 

ਕਰਨਾ ਪੈੱਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ 

ਅਤੇ ਵਿਰੋਂਧੀ ਤੱਤ੍ਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੈਸਾਰ ਦੀ 

ਉਤਪਤੀ ਤਿਗੁਣਾਤਮਕ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਫਲਸਰੂਪ ਇਹ 

ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਤਿ ਹੈ। ਸਤਿ 

ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਗਤ ਸਤਿ ਨਹੀਂ ਹੋਂ 

ਸਕਦਾ। 

ਫਿਰ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਤਿ ਕਿਉ' ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਸ 

ਲਈ ਕਿ ਜਦ ਕਾਰਣ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਤਿ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋ 

ਉਤਪੰਨ ਕਾਰਜ ਰੂਪ ਸਿ੍ਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਸਤਿ ਹੈ।ਪਰ ਕਾਰਜ ਜਗਤ, 

ਕਾਰਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਸਤਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੰਵਲ 

ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਸੱਚ ਹੈ। ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਸੱਚ ਦਸਣ ਦਾ ਕਾਰਣ 

ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਨੌਂਖ ਸੈਸਾਰ ਪ੍ਤਿ ਵੈਰਾਗੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿਕਸਿਤ 

ਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਮ-ਭੂਮੀ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ 

ਕਰੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਨਸ਼ਵਰਤਾ ਨੂੰ ਉਘਾੜ 

ਕੇ ਜਿਗਿਆਸੁ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੈਸਾਰਿਕ 

ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ (ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਚਿੰਤਨ) 

ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵਿਵਹਾਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਵਧ ਨ ਸਮਝੇ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਤਿ ਅਤਿ ਅਧਿਕ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ ਨਿਰਰਥਕ ਹੈ। 

ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਇਆ ਵੀ ਪਰਪੰਚ ਵਿਚ ਜਿਤਨਾ ਅਧਿਕ 

ਉਲਝਦਾ ਹੈ ਉਤਨਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ -- ਰਾਜੁ ਮਾਲੁ ਅਨੌਕ ਭੌਗ ਰਸ਼ ਸਗਲ ਤਰਵਰ ਕੰ 

ਛਾਮ/ ਧਹਇ ਧਨਇ ਬਹੁ /ਲ/ਧਿ ਕਉ ਧਾਵੈ ਸ਼ਗਲ /ਨੋਰਾਰਲ 

ਕਾਮ/(ਗੁ .ਗਰੰ.੭੧੩)। 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ 

ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਪੰਚਕ ਪ੍ਭਾਵ ਤੋਂ ਉਦਾਸੀਨ ਰਹਿਣ ਦਾ 

ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਨ ਸੈਨਿਆਸ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ 

ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਸੈਸਾਰਿਕਤਾ ਵਿਚ ਲੀਨਤਾ ਵਾਲੀ। ਇਸ ਲਈ 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨ ਨਿਵਿੱਤੀ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਪ੍ਰਵ੍ਿਤੀ ਮਾਰਗ 

ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਮੱਧ-ਮਾਰਗ 

ਉਤੇ ਚਲਣ ਲਈ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਸਰੂਪ- 

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਾਗਤਿਕ ਸੁਖ-ਦੁਖ, 

ਮਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਆਦਿ ਅਨੈਕ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ 

ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ 

ਮੁਕਤੀ ਸੰਬੈਧੀ ਕਥਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਨਾਂ ਦੇ 

ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਸੜੀ ਵਿਵੇਚਨ ਸੋਭਵ 

ਨਹੀਂ' ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਸ਼ਾ ਭਟਕੀ ਹੋਈ 

ਮਨੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਨਮਾਰਗ ਉਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 

ਸੈਸਾਰਿਕ ਪਰਪੰਚ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ 

ਕੋਈ ਉਕਤੀ ਇਸ ਪਰਥਾਇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ 

ਸਰੂਪ ਪਰੈਪਰਿਕ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭਿੰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ 

ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਕੁੰਠ-ਧਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਪਰ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਬ੍ਹਮ-ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੀ 

ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੋਵੈ ਮੁਕਤਾ 

ਝੈਕੁੰਠੇ ਕਰੈ ਕਿਆ (ਗੁ ਰੀ ੩੬੦) ਕਹਿ ਕੇ ਆਤਮ-ਦਰਸ਼ਨ 

ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪੇ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਛਾਣ 

ਅਥਵਾ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ 

ਰਾਮਦਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਜਿਗਿਆਸੂ 

ਲਈ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਬੈਕੁੰਠ 

ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਿਰਰਥਕ ਹੈ -- ਹ/ਨੇ ਦਰਸਨ ਕੰ ਜਨ ਮਕਾਤਾ ਨ 

ਮਾਂਗ/ਹਿ ਮਿਲਿ ਦਰਸ਼ਨ /ਤ੍ਪੰਤਿ ਮਨੁ ਯੀਜੈ /(ਗੁ.ਰੰ.੧੩੨੪)। 

ਗੁਰੂ ਅਗਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਠਾਠ ਅਥਵਾ 

ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ 



ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ (ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਚਿੰਤਨ) 

ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਟ-ਦੇਵ 

ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ -- 
ਰਾਜੁ ਨ ਚਾਹਓਉ ਮੁਕਤਿ ਨ ਚਾਹਉਂ ਆਨੇ ਪ੍ਰਨੰਤ ਚਰਨ 

ਕਾਮਲਾਨੇਂ / ਲਰਹਮ ਮਹੇਸ /ਨਿਧ ਮਨ /ਏੰਦਾ ਆਹ ਠਾਕੁਰ ਹਾੰ 

ਦਰਸਾਨੇ /(ਗੁ.ਰੀ੍.੫੩੪)। ਇਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਥਵਾ 

ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 

ਅਹਿਸਾਸ। ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਉਦੋਂ ਸੈਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬ੍ਹਮ- 
ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਆਤਮ-ਦਰਪਣ ਨੂੰ ਮਾਇਆਵੀ ਸੈਲ ਤੋ 

ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦ੍ਰੰਤ-ਬੁੱਧੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ 

ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਲਈ ਬੈਕੁੰਠ-ਧਾਮ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕੋਈ 

ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਖਦੀ । ਸੱਚਾ ਗਿਆਨੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਚਾਹ ਤੋਂ 

ਉੱਚਾ ਉਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਕਈ ਬੰਕੁੰਠ ਨਾਹੀਂ ਲਵੈ ਲਾਗੇ / 

੭ਕਾਤਾ ਝਪੜਾੀ ਭੀ /ਗਿਆਨ? /ਤਿਆਨੇ / (ਗੁ .ਰੰ.੧੦੭੮)। 

ਅਜਿਹੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ 

ਦੇਹ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਜੀਵਿਤ 

ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸੈਸਾਰਿਕਤਾ 

ਪ੍ਤਿ ਅਰੁਚਿਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆਤਮ-ਪਛਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਪਛਾਣ 

ਤੋਂ ਬਾਦ ਖ਼ੁਸ਼ੀ-ਗ਼ਮੀ, ਸੋਨਾ-ਮਿੱਟੀ, ਅੰਮ੍੍ਿਤ-ਵਿਸ਼, ਮਾਨ- 

ਅਭਿਮਾਨ, ਰਾਜਾ-ਰੈਕ ਸਭ ਸਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ 

ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਦਾ ਸਹਿਜ 
ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 
ਦੇਵ ਨੇ “ਜੀਵਨ-ਮੁਕਤੀ? ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਬੈਧ ਵਿਚ 

'ਸੁਖਮਨੀ' ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵਿਸਤਾਰ-ਸਹਿਤ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਚਮੁਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਹਨ ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਦਾ ਮੌਜੂਦ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ --ਓਹੁ 

ਧਨਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ੫/ਤਿਵੰਤ / ਜੀਵਨ #ਕ/ਤਿ /ਜਿਸ਼ /ਰੈਦੇ 

ਭਾਗਾਵੰਤੁ / (ਗੁ.ਰੀ੍.੨੯੪)। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤੀ ਸਰੀਰ-ਅੰਤ 

ਉਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋ' 

ਸ਼ੁੱਧ-ਸਾਤਵਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਗਿਆਸੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 
ਮਾਇਆਵੀ ਪ੍ਭਾਵ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸ ਕਰ ਲੈਣ ਉਤੇ ਉਹ ਜੀਵਿਤ 
ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮੁਕਤ 

ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਸੈਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 

ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਜੀਵਨ-ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ 

ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਧਨਾ-ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ 

ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪਰੈਪਰਾਗਤ ਪੱਧਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ 

ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਆਪ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ 

ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ (ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਚਿੰਤਨ) 

ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵੈਧੀ 

ਅਥਵਾ ਸ਼ਾਸਤ੍ਹੀ ਰੁਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਸਹਿਜ- 

ਭਗਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮੂਲਾਧਾਰ 
ਪ੍ਰੌਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਾਧਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ੌਮ- 

ਭਗਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 

ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸੈਭਵ ਹੈ - ਕਾਠ /ਕੇਰਪਾ ਪਭ ਨਦਾਨ 

%ਵਲੌਕਨ ਅਪਨ ਚਗਣੇ ਲਗਾਈ / ਪ੍ਰੰਮ ਭਗ/ਤ ਨਾਨਕਾ 

ਸਾਸ ਪਇਆ ਸ਼ਾਹ ਸੰਗਿ ਸ਼ਮਾਈੰ/ (ਗੁ ਗ੍ੰ.੩੮੪)। ਇਸ 

ਭਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ 

ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ 

ਹੈ। ਪ੍ਰਮ-ਭਗਤੀ ਹੀ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰਨ ਦਾ ਇਕ-ਮਾਤਰ 

ਉਪਾ ਹੈ - ਭਗਾਤਿ ਭਾ/ਇ ਤਗੀਆੰ ਸੰਸਾਰ / ਸਨ ਭਗਤਾ 

ਤਨ ਹੋਸੀ ਛਾਰ /(ਗੁ ਗੰ .੨੯੦)। 

ਪ੍ਰਮ-ਭਗਤੀ ਲਈ ਉਚਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਤਿ ਸੰਗਤਿ 
ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਚੌਗਿਰਦੇ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ 

ਜਿਗਿਆਸੂ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ 

ਦੇ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਸਫਲ-ਮਨੌਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿ-ਸੈਗਤਿ ਵਿਚ 

ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੈਰੈਸ਼ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੈਰੀ-ਬੇਗਾਨਾ 

ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮ-ਭਾਵ ਦਾ ਸੈਬੈਧ ਕਾਇਮ ਹੋ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿ-ਸੰਗਤਿ ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੇ 

ਮਨ ਵਿਚ ਸਮਦਰਸ਼ੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ 
ਜੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ - /ਲਿਸ਼ਾਨੇ ਗਈ ਸਭ ਤਾ/ਤਿ ਪਰਾਈ / 

ਜਥੇ ਤੰ ਸ਼ਾਧ ਸੰਗਤ ਆਹ ਪਾਈ / ਨਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਨਹੀੰ ਸਿਗਾਨਾ 

#ਗਲ ਸੰਗਿ ਹਮ ਕਉ ਲਾਨਿਆਈ। (ਗੁ .ਗੰ.੧੨੯੯)। 

ਸਮਦਰਸੀ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, 

ਮਨੁੱਖ ਸਦਾਚਾਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 

ਸੋਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮ-ਪਦ ਅਥਵਾ 

ਅਭੈ-ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਗੁਰੂ 
ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਉੱਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ -- ਮੇਰੇ 

ਮਆਹਉਂ ਜਾ ਸੰਤਾ ਸੰਗ/ਤਾ ਭਲੋ ਸੇ ਤਨਿਆ/ ਗੁਰੂ ਪਰਸ਼ਨੰਦ 

ਪਰਮਪਦ ਪਾਇਆ ਨੂਕੰ ਕਾਸਟ ਹਰਿਆ / (ਗੁ.ਰੀ .੪੯੫)। 
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਅਨੁਯਾਈਆਂ 

ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਸਤਿ-ਸੈਗਤਿ ਦੀ 

ਵਿਵਸਥਾ ਮਸੈਦਾਂ ਰਾਹੀ' ਹੋਣ ਲਗ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ 

ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ 

ਸਦਾਚਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲ ਪਈ। 

ਸਤਿ-ਸੈਗਤਿ ਵਿਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੇ ਮਨ 



ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ (ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਚਿੰਤਨ) 

ਵਿਚ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਉਹ 

ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ, ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 

ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ “ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ” 

ਚਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੀ ਨਹੀ, ਉਸ ਉਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ੁਦ 

ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਲਈ ਅਨੁਕਰਣ 

ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਈ ਸੁਖ ਦੀ 

ਪਾਪਤੀ ਸੰਭਵ ਹੈ -- ਮਨ ਕੀ ਆਤਿ 'ਤਿਆਗਹੁ ਹ/ਰਜਨ 

ਹੁਕਮ ਝ/ਝ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਰੇ / ਜੌਂ ਪਰ੍ਭੁ ਕਠੈ ਸੋਈ ਭਲ ਆਨ੍ਹਾ 

ਸ਼ਾਖ ਦਾ ਉਹ ਆਈਆ ਰੇ / (ਗੁ ਰੀ੍ .੨੦੯)। 

ਹੁਕਮ ਤਦ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ 

ਪ੍ਰਤਿ ਭੈ ਦੇ ਭਾਵ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਏ। ਇਹ ਭੈ 

ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ , ਸਗੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਫੁਟਿਆ 

ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਆਤਮਿਕ ਤੁੱਛਤਾ ਅਤੇ ਨਿਜੀ 

ਦੋਸ਼-ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਸਾਰਿਕ ਭੈ ਨਹੀਂ, 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਭੈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ “ਨਿਰਮਲ 

ਭਉ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਲੋਂ ਮਨ ਉਤੋਂ ਇਕ 

ਅਜਿਹੀ ਜਾਦੂਈ ਪਕੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਸਾਰਿਕ 

ਖ਼ਤਰੇ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਈਸ਼ਵਰੀ ਭੈ ਅਰਖਿਆ ਦੀ ਥਾਂ 

ਸੁਰਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੈ ਨਾਲ ਹੀ 

ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰਜ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ- 

ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰਮ ਅਤੇ ਭ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋਂ 

ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ -- ਭੰ ਤੰੰ ਉਪਜੈ ਭਗ/ਤਿ ਪ੍ਰਭਾ ਅੰਤਾਰ ਹੋਈ 

ਸ਼ਾਤਿ/ ਨਾਮ ਜਪਤ ਗ/ਵਿੰਦ ਕਾ /ਝੈਨਸੇ ਭੂਮ ਭ੍ਾਤਿ / 

(ਗੁ.ਰੰ.੮੧੪)। 

ਡੈ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਹਉਮੈਂ 

ਦਾ ਤਿਆਗ। ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ-ਪਨ 

ਦਾ ਭਾਵ ਜਾਗਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਮਹਿਸੂਸ 

ਕਰਨ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਡਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਡਰਾਉਣ ਦੀ 

ਚੇਸ਼ਟਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰਚੀ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਤੋਂ ਉਲਟੀ ਵਿਥ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਥ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜੇ 

ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ' ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ 

ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿਚ 'ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ 

ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਭਇਓ /ਕੈਰਪਾਲ਼ ਸ਼ਰਝ ਕੌ ਠਾਕਰ ਸਗਰ 

ਦੁਖ #ਟਾ/ਇਓ/ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਾਉਸ ਭਨਿੰਤਾ ਗਾਰ ਖੰਈੰ ਤਉ 

ਦਾਇਆਰੁ ਬੰਠਲੰ ਪਾਇਓ /(ਗੁ ਰੀ .੨੪)। 

ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਗਿਆਸੂ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਿਕ ਭੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਸਤਿ-ਸੈਗਤਿ 

ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ (ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਚਿੰਤਨ) 

ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ 

ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ 

ਜੀ ਨੇ 'ਸੁਖਮਨੀ” ਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ 

ਉਘਾੜਿਆ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਅਰੀਮੀ ਤੱਤ੍ਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੋਣਾ ਸੋਰਸ਼ਨ ਕਰਮ 

ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਧਰਮ ਵੀ ਹੈ -- ਸਗਲ ਧਰਮ ੭#ਹ ਸ਼ਰੀਸ਼ਨ 

ਧਰਮ / ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਿ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮੁ /ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈਂ 

ਕਿ ਬਾਕੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮ ਦੇਹ ਤਿਆਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 

ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਾਮ-ਜਾਪ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਚ ਹੀ 

ਨਹੀਂ, ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ 

ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ - ਆਂਗਓਂ 

ਦਾਨੁ ਠਾਕੁਰ ਨਾਮ/ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਨਾਮ ਅਤੇ ਨਾਮੀ 

ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ 

ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਰਥਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਸ਼ਟਤਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ 

ਨਾਮੀ ਅਰਥਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਉਤਪਤੀ 

ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਮਹਾਨ 

ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਇਕਰੂਪਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਚ 

ਪੂਰਣ ਸਮਾਈ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਨੇਕ ਸੰਦਰਭਾਂ ਵਿਚ 

ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਬੋਧ ਨੂੰ ਹੀ 

ਨਾਮ-ਮਈ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਵ-ਸਾਗਰ ਤੋ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ ਦਾ 

ਇਕ-ਮਾਤਰ ਸਾਧਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ - ਨਾਲ ਜਾਤਿ 

ਨਾਲ ਮੋਗੀਂ ਪਤਿ ਹੈ ਨਾਨ ਮੌਰੇ ਪਰਵਾਰ / ਨਾਨ ਸ਼ਖਾਈੰ ਸ਼ਦਾ 

ਮਰੇ ਸੰਗਿ ਗਰਿ ਨਾਮ ਮੰਕਉਂ /ਨਿਸਤਾਰੇ / (ਗੁ ਗੰ .੭੧੩)। 

ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿ-ਜਸ ਦਾ 

ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕਾਰਜ 

ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ “ਕੀਰਤਨ ਨਾਂ 

ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿ-ਸੈਗਤਿ ਵਿਚਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਾਂਗ 

ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਹ, ਅਸਲ ਵਿਚ, 

ਸੈਗੀਤਮਈ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਗਿਆਸੂ 

ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਫਲ-ਪਾਪਤੀ ਦੇ ਪੜਾ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਹ 

“ਅਟਲ ਧਰਮ” ਹੈ - ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੀਰਤਨੁ ਕਾਰ ਅਟਲ /ਇਹ 

ਧਰਮ / (ਗੁ.ਗੰ.੨੯੯)। ਇਸ ਨਿਰਮੌਲਕ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇਂ 

ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਵਿਚ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ 

ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇਂ 

ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ 

ਕਿਉਂਕਿ ਕ/ਲਿਜੁਗ “ਆਹ ਕੰਰਤਨ` ਪਰਧਾਨਾ। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਵੇਲੇ ਤਕ “ਗੁਰੂ” ਸੈਸਥਾਗਤ 



ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ (ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਚਿੰਤਨ) 

ਮਹੱਤਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 
ਆਪਣੇ ਪੂਰਬ-ਵਰਤੀ ਗੁਰੂਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਣਾਂ 
ਦਾ ਆਰੋਪਣ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗੁਰੂ, ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਹੀ ਸੀ। ਉਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਸਤ ਸਾਧਨ ਸੀ 
- ਤਾਤਾਂ ਵਾਉ ਨ ਲਾਗਈ ਪਾਰਲ੍ਹਹਮ ਸ਼ਰਣਾਈੰ / ਚਉ/ਗਿਰਦ 
ਹਮਾਰੈ ਰਾਮ ਕਾਰ ਦੁਖ ਲਗੀ ਨ ਭਾਈ / ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਾ ਭੋਂਟਿਆ 

ਜਿਨੇ ਝਣਤ ਝਣਾਈ/(ਗੁ.ਗੁੰ੮੧੯)। 

ਸ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਚਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 
ਨੂੰ ਸਤਿ-ਸੈਗਤਿ ਦਾ ਸਦਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ 
ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਹਿਣ 
ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ 
ਗਈ ਹੈ। ਵਾਸਨਾ-ਯੁਕਤ ਕਰਮ ਮੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 
ਬਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ 
ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੇ ਵਿਅਕਤਿਤਵ 
ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਦ-ਕਰਮਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 
ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ 
ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਤਿ 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ 
ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ -- ਜਾ ਕੰ ਮਸਤਿਕ ਡਾਗ /ਲ ਸ਼ੇਵਾ 
ਲਗਏਇਆ/ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਾਣੀ-ਮਾਤਰ 
ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਚੂੰਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਤਕ ਗੁਰੂ 
ਪਰੈਪਰਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ 'ਗੁਰੂ' ਦੀ 
ਸੇਵਾ ਉਤੇ ਅਧਿਕ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਅਨੇਕ 
ਭਾਂਤ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ -- ਆਨੇਕ ਭਾ/ਤਿ ਕਾਨ ਸੇਵਾ ਕਗੀਐੰ / 
ਜਉ ਪਾਨ ਧਨ ਆਗੰ ਧਲੀਲ / ਪਾਨੈ ਪਖਾ ਕਰਉ ਤਨ 
ਆਭਮਾਨੁ / ਅਨਿਕ ਬਾਰ ਜਾਈਐ ਕੁਰਬਾਨ /(ਗੁ.ਗੰ.੩੯੧)। 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ 
ਚਿੰਤਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਰੂਪ ਹੈ। 
ਆਪ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ-ਸਾਧਨਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕ ਤੋਂ ਅਧਿਕ 
ਵਿਵਸਥਿਤ ਰੂਪ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਮਨੋਰਥ 
ਦੀ ਗਤਿ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ-ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤੀ 
ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਚਿਤ ਮਾਹੌਲ 
ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। 

ਆਪ ਮਹਾਨ ਬਾਣੀਕਾਰੀ ਸਨ। ਆਪ ਨੇ ਲਗਭਗ 
ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ/ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ 
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਭਗਤਾਂ, ਭੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ 

ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ (ਕਾਵਿ-ਕਲਾ) 

ਸੋਕਲਨ ਕਰਕੇ , ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੋਹਿਥ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪ 
ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਅਨੇਕ ਧਰਮਾਂ, ਸੈਪਰਦਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੀ 
ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨੀਝ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨ-ਸਾਧਾਰਣ 
ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ 
ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਸਦਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ 
ਸਨ। ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਮਾਨਵ-ਕਲਿਆਣ। 
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਪ੍ਰਤਿਪਾਦਿਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਾ 
ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ-ਪੂਰਵਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ 
ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਿਦਤ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ 
ਜਿਗਿਆਸੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਣ 
ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਅਨੁਭਵ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 

ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਖੁੱਲ੍ਹਾ 
ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਗਾਮੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਨੁਹਾਰ 
ਬਦਲ ਗਈ। ਆਪ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ 
ਸਿੱਖ ਧਰਮ-ਧਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸੈਗਠਿਤ 
ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ 
ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਧੁਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ। 

ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ ( ਕਾਵਿ-ਕਲਾ) : ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 
ਦੇਵ ਇਕ ਮਹਾਨ ਤਪਸਵੀ ਧਰਮ-ਸਾਧਕ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਸੇਧ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ 
ਬਾਣੀ ਕਾਵਿ-ਕਰਤੱਵ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਸੇਸ਼ਠ 
ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ 
ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਹਰਿ-ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 
ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿ-ਜਸ ਵਲ ਪ੍ਰੋਰਿਤ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲੇ 
ਵਿਚ ਸਰਲ ਮਨ ਦੀ ਨਿਰਛਲ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ 
ਵਿਚ ਜਿਗਿਆਸੂ ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮਨੋਰਥ ਲਈ 
ਰਚੀ ਗਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੈਬੈਧ ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਥੇ 
ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਿਰਾਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ, ਆਪਣੇ ਉਤੇ ਸੁਚਜੀ 
ਨਾਰੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਰੋਪਿਤ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 
ਲੌਕਿਕ ਨਹੀਂ, ਅਲੌਕਿਕ ਪ੍ਰੌਮ ਹੈ, ਵਾਸਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ 
ਸਾਤਵਿਕ ਅਨੁਰਾਗ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੈਯੋਗ-ਵਿਯੋਗ ਦੋਹਾਂ 
ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਵ-ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੈਯੋਗ ਦੀਆਂ 
ਘੜੀਆਂ ਘਟ ਅਤੇ ਵਿਯੋਗ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ 



ਅਰਜਨ ਦੋਵ, ਗੁਰੂ (ਕਾਵਿ-ਕਲਾ) 

ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ 'ਛੰਤ' ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ ਅਧਿਕ ਹੋਇਆ 
ਹੈ।“ਬਾਰਾਮਾਹ” ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਯੋਗ ਦਾ ਕਾਰਣ “ਕਿਰਤ ਕਰਮ” 

ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਧਨਾ ਰਾਹੀਂ ਕਰਮ-ਫਲ ਦਾ ਮਾਰਗ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਯੋਗ ਦੀ ਅਗਨੀ ਵਿਚ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਖਦਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵਿਸਮਾਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਰੁ 

ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਫਲਗ/ਟ ਅਨੰਦ ਓੰਘਾਰਜਨਾ ਹੱਨ ਸਜਣ 

ਪ੍ਗਟੇ ਆਇ / ਸੰਤਾ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਕੇ ਕਰੈ ਕਿਰਪਾ ਦੀਆ 

ਸਿਲਾ/ਏ / ਸੋਜ ਸੁਹਾਵਾ ਸ਼ਰਥ ਸ਼ ਹ/ਣਿ ਦੁਖਾ ਨਾਹੀ ਜਾਇ/ 

ਇਛ ਪੁਨ ਵਡਭਾਗਣ? ਵਹ ਪਇਆ ਹਰ ਰਾਏ / 7#ਲ 

ਸ਼ਹੀਆ ਮੰਗਲ ਗਾਵਹਾ ਰਨੰਤ ਗੇ/ਵੰਦ ਅਲਾ/ਏ / ਗੰਨੇ ਜੰਹਾ 

ਆਵਰ ਨ /ਦਸਈ ਕੌਈ ਦੂਜਾ ਲਵੈ ਨ ਲਾਇ /(ਗੁ.ਰੀ੍.੧੩੬)। 

ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਅਦ੍ੈਤ-ਸਥਿਤੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਹਮ-ਮਇਤਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਸਹਿ ਹੈ। ਵਿਯੋਗ 

ਦੀ ਤੀਬਰ ਪੀੜ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਰੂਪ “ਮਾਰੂ ਕੀ ਵਾਰ” ਦੇ ਡਖਣੇ 

ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਵਿਯੋਗ ਦਾ ਸਲੂ, 

ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਆਤਮ-ਉਤਸਰਗ ਦੀ ਸਿਖਰ ਦਾ 

ਅਦਭੁਤ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਆਜਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਜਸਮਾ 

ਹੈ। ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਧਾਨ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤ-ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ 

ਹੈ। ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਪਾਉਣਾ 
ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼-ਜੁਗਤ ਦਾ ਮੂਲ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ। ਪਤੀ ਦੀ 

ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੈਸਾਰਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ 
ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਿਰਰਥਕ ਹਨ -- ਸਖੀ ਕਾਜਲ ਹਾਰ ਤੰਛੌਲ 

ਸ਼ਭੰ ਕਿਛੁ ਸਾਜਿਆ / ਸ਼ੋਲਹ ਕਏ ਸੰਗਾਰ /ਨੇ ਅੰਜਨੁ 

ਪਾਲਿਆ / ਜੇ ਘਰਿ ਆਵੈ ਕੰਤ ਤੇ ਸਭੁ /ਕੋਛੁ' ਪਾਈੀਆੰ / ਗਰ 

ਹਾਂ ਕੰਤੀ ਬਾਝ ਸੀਗਾਰ ਸਭ /ਥਿਰਥਾ ਜਾਈ£ੈ / 

(ਗੁ.ਗੰ.੧੩੬੧-੬੨)। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਤਿ-ਅਧਿਕ 

ਵਿਆਖਿਆਮਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੈਦੇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੈਤਾਂ-ਭਗਤਾਂ 

ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਜਿਗਿਆਸੂ 

ਪ੍ਤਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ 

ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ 

ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਅਧਿਕ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ 'ਵਿਆਸ-ਸ਼ੈਲੀ' ਦਾ 

ਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੂਲ ਮੁੱਦੇ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 
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ਕਈ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ, ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਉਕਤੀਆਂ-ਯੁਕਤੀਆਂ 

ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਆਪ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਦਮ ਕੀਤਾ 

ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਕੋ ਗੱਲ 

ਸਮਝਾ ਕੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤ 

ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ 

ਅਧਿਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 'ਸੁਖਮਨੀ” ਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਹ 

ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਉਘੜਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਂ , ਵਾਕਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰਾਵਿੱਤੀ 

ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਆਖਿਆਮਈ ਹੋਣ 

ਕਾਰਣ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਸਰਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਣ ਬੁੱਧੀ 
ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਹਿਜ ਵਿਚ ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ 

ਉਸ ਵਿਚ ਪ੍ਤਿਪਾਦਿਤ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਬਿੰਬ-ਯੋਜਨਾ ਬੜੀ ਵਿਸ਼ਾਲ 

ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਯਾਤ੍ਰਾਵਾਂ 

ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਦੁਆਬ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਈ ਰਖਿਆ, ਪਰ 

ਆਪ ਦੇ ਕਾਵਿ-ਥਿੰਬ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਵਰਗ 

ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀ 

ਨਿਰੀਖਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਉਡਾਰੀ 

ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸੀ। ਮਾਮੂਲੀ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 

ਤਕ, ਹਿੰਦੂ ਤੋ' ਲੈ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤਕ, ਅਮੀਰ 

ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ' ਲੈ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਣਜਾਰੇ ਤਕ, ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 

ਜਨ-ਜੀਵਨ ਤਕ ਆਪ ਦੇ ਸਿਰਜੇ ਬਿੰਬਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। 

ਆਪ ਦੇ ਰਹੱਸ-ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਸਹੀ ਰਸਾਸੁਆਦਨ ਕਰਾਉਣ 

ਵਿਚ ਬਿੰਬ ਸਰਵ ਅਧਿਕ ਸਹਾਇਕ ਹੋਏ ਹਨ । 'ਬਾਰਹਮਾਹ- 

ਵਿਚ ਪ੍ਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਚਿਤ੍ਣ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 

ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੈਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ 

ਦੇ ਦੰਗਲ ਦਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਉਪਯੁਕਤ ਬਿੰਬ ਸਿਰਜ ਕੇ 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੇ ਸੈਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਹੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ 
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਾਧਾਰਣ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ 

ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਸੈਘਰਸ਼ ਲੀਲਾ 

ਚਿਤਰੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਗੋਸਾਈਂ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ 

ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇਂ ਹਨ - ਹਉਂ ਲੌਸ਼ਾਈ ਦਾ 

ਪ/ਹਿਲਵਾਨੜਾ / ਮੈ ਗੁਰ #/ਲ ਉਚ ਦੁਮਆਾਲੜਾ / ਸਭ ਹੋਈ 

ਿੰਝ /ਇਕਾਨਆ ਦਲ ਬੰਠਾ ਵੇਖੈ ਆ/੫ ਜੀਉ / ਵਾਤ ਵਜਨ 

ਟੰਮਕਾ ਭੇਨੀਆ /ਮਲ ਲਥੋ ਲੰਦੇ ਛੇਨੀਆ //#ਨਿਹਤੇ ਜਿ ਜੁਆਨ 
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ਮੱ ਗੁਰ ਥਾ /ਦਤ7 ਕੰਡਾ ਜਉ /(ਗੁ ਗੰ .੭੪)। 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕਤਾ ਅਤੇ ਸਰਬ- 

ਬ੍ਹਮ-ਮਇਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀ 

ਟੂਕ ਵਿਚ ਕਈ ਬਿੰਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ - ਤੂੰ ਪੰਡ ਸ਼ਾਖ ਤੇਗ 

ਬਦਝਦਾ ਤਹਾ ਬਨ ਆਵ੍ਰ ਨ ਭਾਲਨੀਆ ਜਾਇ / ਤੂੰ ਸੂਤ ਮਣਾਂਏ 
ਭਾ ਤੂੰ ਹੈ / ਤੂੰ ਗੰਠਾ ਮੰਡ ਨਗਰ ਤੂੰ ਹੈ/ ਆਮੰਦ ਆਨ ਆੰਤ ਪ੍ਰਭਾ 

ਸ਼ੋਈੀ ਆਵਰ ਨ ਕੀਇ /ਵਿਖਾਲਆ ਜਉ /(ਗੁ .ਗ੍ੰ.੧੦੨)। ਇਥੇ 

ਬ੍ਿਛ, ਸਮੁੰਦਰ, ਮਾਲਾ, ਪਰਬਤ ਆਦਿ ਦੇ ਬਿੰਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ 

ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਟੂਕ ਵਿਚ ਸਾਧਕ ਦੀ ਹਰਿ-ਭਗਤੀ 
ਵਿਚ ਮਗਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਟਵਾਣੀਏ, 

ਜੂਆਰੀਏ ਅਤੇ ਅਮਲੀਏ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਅਪ੍ਰਸਤੁਤ- 

ਵਿਧਾਨ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਬਿੰਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ 

ਹੈ - ਹਟਵਾਣਾ ਧਨ ਆਲ ਹਾਣ ਕੰਤ / ਲੁਆਗਾੀ ਜੂਏ ਮਹੰਹ 
ਚੀਤਿ / ਅਮਲਾ ਜੀਵੈ ਅਮਲ ਥਾ/ਏ/ /ਤਿਉਂ ਗੱਠਿਜਨ ਜਾਵੈ 

ਹਰਾ /ਨਿਆਮਏ / (ਗੁ ਗੰ .੧੧੮੦)। 

ਇਹ ਬਿੰਬ ਸਜਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ-ਅਨੁਕੂਲ ਵੀ ਹਨ; 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਸੁਭਾਵਿਕਤਾ ਅਥਵਾ 

ਬਨਾਵਟੀ-ਪਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮਿਥਿਹਾਸ 
ਅਥਵਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋ ਵੀ ਬਿੰਬ ਲੈ ਕੇ ਜਿਥੇ ਆਪਣਾ ਮਤ 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਬੀਤੇ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ 

ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਪਰਿਚਯ 

ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ /#ਦਰ ਦਾਸੀ ਸ਼ਤ ਭਇਓ ਪਨਤਾ 

ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਉਜਾਰੇ, ਪਾਂਚ ਬਰਥ ਕਾਂ ਅਨਾਲ ਗੁ ਬਾ/ਰ੍ਕੁ ਹਨ 

ਮਰਤਾ ਅਮਰ ਆਟਾਰੇ, ਬ/ਧਕੁ ਉਧਨਨਿਓ ਥਾਮਿ ਪ੍ਹਾਨ, 

ਕਾ/ੜਿਜਾ ਉਧਗਾੀ ਆਗੁਸ਼ਟ ਧਾਰ, #ਆਜਾਮਲ ਓਧਰਿਆ ਕਹਿ 

#7ੰਦ / ਅਜਿਹੇ ਬਿੰਬਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਤਰ ਸੰਬੰਧ ਪੌਰਾਣਿਕ 

ਘਟਨਾਵਾਂ, ਹਰਿ-ਭਗਤਾਂ , ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਆਚਰਣਾਂ 

ਅਤੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਸਮਕਾਲੀ 
ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪ੍ਤਿਬਿੰਬਿਤ ਕੀਤਾ 

ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿੰਬਾਵਲੀ ਨੂੰ ਜਿਗਿਆਸੂ 
ਦੀ ਸੋਚ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਸਾਧਨ ਵਜੋ' ਵਰਤਿਆ 

ਹੈ। 

ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਸਾਧਕ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ 

ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਰਤੋ' ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ 
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ਪੰਰਾਣਿਕ ਪੁਸੰਗਾਂ, ਨਾਂਵਾਂ, ਥਾਂਵਾਂ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 

ਪ੍ਕ੍ਿਤੀ, ਸਾਧਾਰਣ ਜਨ-ਜੀਵਨ, ਪਸ਼ੂ-ਪੰਛੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ 

ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ 

ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਅਥਵਾ ਗੁਝੀ ਸਾਧਨਾ ਨੂੰ 

ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਥਾਂ-ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ 

ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਤੀ ਦਾ ਆਰੈਭ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਇਹ ਪ੍ਰਵ੍੍ਤੀ ਸੈਤ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਵਿਚ ਮਿਲੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ 

ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਰਤੋ' ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ 

ਯੰਗਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਯੌਗਿਕ 

ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਨਿਖੇਧ ਅਥਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਵੀਕਰਣ ਨਾਲ 

ਸੈਬੈਧਿਤ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ -- ਦਨੈਖਿਆ ਗੁਰ ਕਾ ਮੰਦਾ ਕਾਨ 

ਕੰ ਵਾਲੇ ਕੀਏ / ਦਸ਼ ਬੈਠਾਗ/ਨੈ ਆਮੰਗਿਆਕਾਗਾੀ ਤਥ /ਨੈਰਮਲ਼ 

ਜੰਗਾਂ ਥੀਏ / ਭਰਮ ਜਰਾ/ਇ ਚਰਾਈੰ /ਝਭੂਤਾ ਪੰਥ ਏਕਾ ਕਾਨ 

ਪੰਖਿਆ / ਸਹਜ ਸੁਥ ਸੋ ਕੀਨ ਭਗਤਾ ਜੌ ਠਾਕੁਰ ਮਸ਼ਤਾੰਕ 

ਲੰ/ਧਆ /.ਜਹ ਭਉ ਨਾਹੀ ਤਹਾ ਆਸਲੁ ਥਧਓ /ਨਿਗਾ 

ਅਨਹਤ ਬਾਨ7/ ਤਤ ਭੰਚਾਣ ਡੰਡਾ ਕਾਰੇ ਰ/ੱਖਨ ਜੁਗਤਿ 

ਨਲੁਂ ਆਨੇ ਭਾਨੀ /(ਗੁ.ਗੰ.੨੦੮)। 

ਅਲੈਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਚਮਤਕਾਰ ਲਿਆਉਣ 

ਪ੍ਰਤਿ ਗੁਰੁ ਜੀ ਦੀ ਰੁਚੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅਲੈਕਾਰ 

ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਚਮਤਕਾਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਣੀ 

ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਮਤਕਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। 
ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾ ਭਾਵ-ਪ੍ਕਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ 

ਭਾਵ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਹਿਜ ਮਨ ਦੀ ਸਰਲ ਉਪਜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਵਿ-ਉਚੇਚ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। 

ਜਿਉਂ ਹੀ ਮਨ ਵਿਚ ਬਾਣੀ ਉਤਰੀ , ਤਿਉ' ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਗਟ 

ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵਿਕ 

ਅਲੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਚ ਕੇ ਅਲੈਕਾਰ ਬੀੜਨ 

ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। 

ਅਲੈਕਾਰਾਂ ਸੰਬਧੀ ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 
ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕਾਵਿ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ 

ਇਸ਼ਟ-ਕਲਪਨਾ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਥੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤ 

ਨਿਰਾਕਾਰ ਅਪ੍ਸਤਤ ਵਰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਮਾਨ ਵੀ ਅਪੁਸਤੁਤ 

ਹੈ। ਅਪ੍ਸਤੁਤ (ਨਿਰਾਕਾਰ) ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਸਤੁਤ ਦੁਆਰਾ ਰੁਪਾਇਤ 

ਕਰਨਾ ਸਰਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਿਬ-ਸਿਰਜਨਾ 

ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਭਾਵ ਪੁਗਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਅਲੰਕਾਰ ਸਿਰਜਨ ਵੇਲੇ ਉਪਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਪਰਿਪੇਖ ਉਪਯੋਗ 
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ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਾਕਾਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਦੀ 

ਸਥਾਨ-ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੈਸਾਰ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ 
ਬਾਰੇ ਉਪਮਾਨ-ਵਿਧਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ 

ਵਿਧਾਨ ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 

ਸਦ੍ਰਿਸ਼ਤਾ-ਮੁਲਕ ਅਲੰਕਾਰ ਅਧਿਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ 

ਦੇ ਉਪਮਾਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਣ 

ਜਨ-ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਪੁਕ੍ਰਿਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ 

ਪ੍ਚਲਿਤ ਅਥਵਾ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਲਈ ਰੂੜ੍ਹ 

ਉਪਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਵੇਂ ਉਪਮਾਨ ਵੀ 

ਵਰਤੇ ਹਨ। ਉਪਮਾ, ਰੂਪਕ, ਦਿ੍ਸ਼ਟਾਂਤ, ਉਦਾਹਰਣ ਆਦਿ 

ਅਲੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਅਧਿਕਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ 

ਕਾਵਿ-ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰੈਪਰਾ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 
ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਨਾਤਾ 

ਜੋੜ ਕੇ ਚਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰਚਨਾ-ਉਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ 
ਸਨਮਾਰਗ ਉਤੇ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਵਿ-ਰੂਪਾਂ 
ਨੂੰ ਹੀ ਅਧਿਕ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ-ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ 

ਅਨੁਕੂਲ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਕਾਵਿ ਦਾ ਸੈਪਰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਸੀ। ਸਥੂਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਰਤੇ ਕਾਵਿ-ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ 

ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਬੈਧ-ਗਤ ਅਤੇ 

ਦੂਜੇ ਸ਼ੈਲੀ-ਗਤ। ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਵਸਥਿਤ 

ਬਾਣੀਆਂ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇ' 

ਸੁਖਮਨੀ, ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ , ਬਾਰਹਮਾਹ, ਥਿਤੀ, ਵਾਰਾਂ ਆਦਿ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਾਰਾਂ, ਬਾਰਹਮਾਹ ਅਤੇ ਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 

ਲੋਕ-ਮਾਨਸ ਦੀ ਉਪਜ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਵਿ-ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 

ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤਿਪਾਦਿਤ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ 

ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਦੇ ਮਨ ਉਤੋਂ ਪ੍ਰਰਣਾਦਾਇਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਿਆ 
ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਲਘੂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਲੇਖ 

ਸਹਿਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਵਿਵਸਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ 

ਬੈਧਗਤ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ 

ਦੀਆਂ ਪਚਲਿਤ ਲੋਕ-ਕਾਵਿ ਵੇਨਗੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ 

ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਰੇ, ਦਿਨ-ਰੈਣਿ, ਗੁਣਵੰਤੀ, ਰੁਤੀ, ਬਿਰਹੜੇ , 
ਅੰਜੁਲੀ ਆਦਿ।ਸ਼ੈਲੀ-ਗਤ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਸੁਤੰਤਰ ਲਘੂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਵੇ ਚਉਪਦੇ , 

ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, ਸੋਲਹੇ, ਛੰਤ, ਸਲੋਕ ਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 

ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਸੰਬੋਧ ਨਾਥ-ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਕਾਵਿ ਨਾਲ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤਕ 
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ਭਾਵ-ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਦਾ ਹੈ ਤਦ ਤਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਚਨਾ-ਪ੍ਰਕਰਿਆ 

ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਗ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 

ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਹਨ। ਚਉਪਦਿਆਂ ਆਦਿ ਪਦਿਆਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ 

“ਰਹਾਉ” ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਸਮਾਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਬਾਕੀ ਸ਼ਬਦ ਤੁਕਾਂ/ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚਲਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਅਤੇ 

ਲੋਕ-ਪ੍ਵਾਨਿਤ ਕਾਵਿ-ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਜੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਥੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਾਵਿ-ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ 

ਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲੀ, ਉਥੇ ਛੰਦ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਦਾ 

ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ-ਪਰੈਪਰਾ ਦੀ 

ਸਥਾਪਤੀ-ਅਵਸਥਾ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ 

ਬਾਣੀ, ਕਾਵਿ ਅਤੇ ਸੈਗੀਤ ਦੀਆਂ ਸੂਖਮਤਾਵਾਂ ਵਲ ਰੁਚਿਤ 

ਸਨ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਸੈਬੈਧ ਅਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ 
ਉਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਕਾਵਿ ਅਤੇ ਛੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ 
ਤੋਂ ਹੀ ਬੜਾ ਨਿਕਟ ਸੈਬੈਧ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਦ ਦੀ 

ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਭਾਵ-ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਦੇਣ ਹੈ। ਛੌਦ ਨਾਲ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈਅ 

ਦ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਛੰਦ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ 

ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੈਆਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਸੈਗੀਤ ਨਾਲ ਪੂਰਾ 

ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਛੰਦ ਨਾਲੋਂ ਸੈਗੀਤ ਉਤੇ 
ਅਧਿਕ ਨਿਰਭਰ ਹੈ । ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ-ਰਚਨਾ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ 

ਜੀ ਸੈਗੀਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 

ਅਨੇਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਤੁਕਾਂਤ ਨੂੰ ਮੇਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ 

ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ - ਝ੍ਹਮ /ਗਆਨ? ਕਾ ਕਉਨ ਜਾਨ 

ਡੰਦੁ / ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਉ ਸਦਾ ਅਦੰਸ / (ਗੁ .ਰੰ੍ ੨੭੩); 

ਇੰਦਾੰ ਜਿਤਾ ਪੰਚ ਦੋਖ ਤੇ ਰਹਤ / ਨਾਨਕਾ ਕੀਟ ਮਧੇ ਕੋ ਐਸ਼ਾ 

%ਪ੫ਰਸ / (ਗੁ ਰੰ .੨੭੪)1 

ਸੈਗੀਤ ਵਿਚ ਤੁਕਾਂਤ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। 

ਇਥੇ ਲੋਕ-ਗੀਤਾਂ ਵਰਗੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਲੋਕ-ਮਨ 

ਦੀ ਸਹਿਜ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ,ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ 
ਦੇ ਆਰੈਭ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਛੰਦ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਿਥੇ 

ਦਿੱਤਾ ਹੈ , ਜਿਵੇਂ “ਸਵੱਯਾ”, ਉਥੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਵੱਯੋ ਦੇ ਲੱਛਣਾ 

ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ 

ਛੰਦਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਤੇ ਘਟਾਉਣ ਦਾ 
ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਧੂ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕਸਰਤ 

ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਛੰਦ ਦੇ ਨਿਸਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ 

ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਕ ਅੱਧ ਚਰਣ ਦ0 
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ਗਿਣਤੀ ਕਿਸੇ ਛੰਦ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ 
ਬਾਕੀ ਦੇ ਚਰਣ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ । ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ 

ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਛੰਦ-ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਘੁਟਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ 
ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਰਖਿਆ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਬੜਾ 

ਰੋਚਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਆਪ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ। ਆਪ ਨੇ 

ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ 
ਪਰਖ-ਨਿਰਖ ਕੇ ਅਤੇ ਜਨ-ਮਾਨਸ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਸੂਝ ਨੂੰ 
ਮੁੱਖ ਰਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਿਸਟਮ 

ਵਿਚ ਰਚਣ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਯੋਗ 
ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਵ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਿਆ ਹੈ, ਇਹੀ 
ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤ ਰਚੈਤਾ ਮੰਨਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਵਿਵਿਧ ਭਾਸ਼ਾਈ ਗਿਆਨ ਕਾਰਣ ਆਪ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 
ਵਿਚ ਸਰਲਤਾ, ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂਪਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਪ ਵਿਚ 
ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪ ਦੇ ਰੈਭੀਰ 

ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਆਪ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾ ਵਿਸ਼ਾਲ-ਸ਼ਬਦ 

ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। 
ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਸਕਿਤ, ਪਾਕ੍ਿਤ 
ਅਤੇ ਅਪਤ੍ਰੀਸ਼ ਆਦਿ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ 
ਡੂੰਘਾ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 
ਦੇ ਪ੍ਭਾਵ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਈ ਦ੍੍ਿਸ਼ਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ। 

“ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ” ਸ਼ਬਦ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪ੍ਰਾਕ੍ਿਤ ਰੁਪ ਹੈ। ਇਹ 

ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੈਸਕ੍ਿਤ ਦੀਆਂ 

ਲੀਹਾਂ ਉਤੇ ਪਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਕ੍ਤ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸੀ 
ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿੱਧਾਂ, ਨਾਥਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ 

'ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੱਧ-ਯੁਗ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ-ਭਾਸ਼ਾ 

ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜਗਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ, 

ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਤੁਰੰਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਤੋ' ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ 
ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਸਰਬਤ੍ਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸੀ। 

ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਚਾਰ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ 

ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ 67 ਸਲੋਕ ਲਿਖੇ 

ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਕ-ਸੈਖਿਆ ਦੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤ ਤਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ 
ਜੀ ਨੇ “ਗਾਥਾ” ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਵੀ 24 ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ 

ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਥੇ “ਗਾਥਾ” ਸ਼ਬਦ 'ਸਹਸਕਿਤੀ” ਦਾ ਲਖਾਇਕ 
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ਹੈ। ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 
ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਭਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ - ਸਭਾ 

ਬੱਚਨ ਰਮਣੰ ਗਵਣੰ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੰਗੇਣ ਉਧਰਣਹ / ਸੰਸਾਰ ਸ਼ਾਗਰ 

ਨਾਨਕਾ ਪਨਗੰਪ ਜਨਮ ਨ ਲਭ=ੇ /(ਗੁ ਗੰ .੧੩੬੧)। 

ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਭਾਵ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੁਪ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਵਿਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਇਕ 

ਲੱਛਣ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਤਤਸਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਧਕਾਰ, ਆਕਾਰ, ਅਜਰ, ਅਮਰ, 

ਆਧਾਰ, ਸਫਲ, ਸੈਗਤਿ, ਪਰਮਪਦ, ਪਰਮਾਨੰਦ, ਨਵਨਿਧਿ, 

ਪੁਨੀਤ, ਨੀਚ, ਕੀਟ, ਸਮਾਧਿ, ਕੋਟਿ, ਪਰਮਗਤਿ, ਪਤਿਤ, 

ਸਾਧਨਾ, ਮੰਤ੍ਰ , ਤ੍ਰਿਣ, ਦੀਪਕ, ਰੀਤਿ, ਗੁਣ, ਭ੍ਰਮ, ਰੂਮੰਡਲ, 

ਮਹਿਮਾ, ਪਾਵਕ, ਨੇਤ , ਪੁਰਾਣ, ਨਿਧਾਨ ਆਦਿ। ਇਸ 

ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਪਤ ਸੈਸਕ੍ਹਿਤ ਦੇ ਤਦਭਵ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ 
ਵਰਤੋ' ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿਚ 
ਕਿਤੇ “ਵ” ਦੀ ਥਾਂ 'ਬ”, “ਯ” ਦੀ ਥਾਂ “ਜ”, “ਣ” ਦੀ ਥਾਂ 'ਨ” 

ਆਦਿ ਵਰਣ-ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ , ਕਿਤੇ ਸੂਰ-ਲੋਪ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ 
ਵਿਅੰਜਨ-ਲੋਪ, ਕਿਤੇ ਸੂਰ-ਆਗਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ 
ਵਿਅੰਜਨ-ਆਗਮ। 

ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅਰਬੀ-ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੀ 
ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਆਪ ਤੋ' 

ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅਰਬੀ-ਫ਼ਾਰਸੀ 
ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਤੱਤ੍ਰ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਣ ਇਹ 
ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ-ਪ੍ਚਾਰ 
ਕਰਨ ਅਥਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਵਸਰ 
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। 
ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬੀ ਜਨ- 

ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਇਤਨੇ ਰਚ-ਮਿਚ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੇ 
ਬਿਨਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ 

ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇਕ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਦਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ 
ਵਰਣਿਤ ਭਾਵ ਦਾ ਸੈਬੈਧ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਨਾਲ ਹੈ, 
ਜਿਵੇਂ' ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪਦੇ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਾ ਦੀ ਸਦੀਵਤਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ 
ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ - ਧਗ/ਤਾ ਆਕਾਲ਼ ਪਾਤਾਲ਼ ਹੰ ਚੰਦੁ 
ਨਰ /ਝੈਨਹਨੀ/ ਥਗੰਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਉਮਰਾਵ ਖਾਨ ਢਾਹ ਡੰਠੇ 
ਜਾਸੀ / ਰੰਗ ਤੰਗ ਗਗੀਬ ਅਸ਼ਤ ਸਭੁ ਲੌਕ /ਨੈਧਾਨ/ ਕਾਸ਼ੀ 

ਸੋਧ #ਸਾ/ਇਕਾ ਸਭੇ ਉੱਠੇ ਜਾਸ/ ਪੀਰ ਪੈਕਾਲਰ ਆਉਂਲਾਟ 
ਕੇ /ਥ੍ਰ ਨ ਰਹਾਨੀ/ ਰੋਜਾ ਬਾਗ /ਨਿਵਾਜ ਕਤੰਬ /ਵਿਣੁ ਸ਼ੁਝੇ 
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ਸਭ ਜਾਨ/ ਲਥ ਚਉਰਾਸੀਹ ਮਦਨ ਸਭ ਆਵੰ ਜਾਸੀ / 

ਨਿਹਚਲ ਸ਼ਚ ਖੁਦਾਇ ਏਕਾ ਖੁਦਾਇ ਬੰਦਾ ਆਬਨਾਸੰ / 

(ਗੁ.ਗੰ.੧੧੦੦)। 

ਇਸ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਬਾਦਿਸ਼ਾਹ, ਸਾਹ, ਉਮਰਾਵ, 

ਖਾਨ, ਗਰੀਬ, ਮਸਤ, ਕਾਜੀ, ਸੇਖ, ਮਸਾਇਕਾ, ਪੀਰ, 

ਪੈਕਾਬਰ, ਅਉਲੀਏ, ਰੋਜਾ, ਬਾਂਗ, ਨਿਵਾਜ, ਕਤੇਬ, ਖੁਦਾਇ, 

ਬੰਦਾ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦ ਅਰਬੀ-ਫ਼ਾਰਸੀ ਮੂਲ ਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 

ਪਦਿਆਂ ਤੋ' ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ - ਮੀਰਾ, 

ਦਾਨਾ, ਬੀਨਾ, ਦਿਲ, ਮੁਹਬਤ, ਦੀਦਾਰ, ਸਾਹਿਬ, ਪਾਕ, 

ਪਰਵਰਦਗਾਰ, ਖੁਦਿ, ਦਸਤਗੀਹੀ, ਦਿਲਾਵਰ, ਕੁਦਰਤਿ, 

ਖਾਲਕ, ਸੋਰ, ਮਹਲ, ਬੇਪਰਵਾਹ, ਫਤਿਹ, ਦਰਬਾਰ, ਬੈਖਰੀਦ, 

ਬੇਸੁਮਾਰ, ਕੀਮਤਿ, ਦਰਿ, ਸਜਾਇ, ਲਸਕਰ, ਮਸਕੀਨੀਆ, 

ਬਖਸੀਸ, ਨਦਰਿ, ਮਿਲਖ, ਹਜੂਰ, ਤੋਸਾ, ਦਰਗਾਹ , ਦੁਸਮਨ, 

ਕਲਮ, ਬਾਕੀ ਬੇਗੁਨਾਹ, ਸਿਫਤ, ਦੀਵਾਨ, ਫਉਜ, 

ਮਾਲ-ਖਜਾਨਾ, ਬਖਸਿੰਦ, ਮੌਜੂਦ, ਆਲੂਦਿਆ, ਫਰਮਾਨ, 

ਰਿਜਕ, ਮਿਹਰ, ਬੰਦਗੀ, ਕਬੂਲ , ਗਾਫਲ , ਮੁਸਕਲਿ, ਗੁਬਾਰ, 

ਕੁਰਬਾਨੀ, ਅਮਾਨਤ, ਰਹਮ ਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ 

ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਤਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੀ ਅਰਬੀ-ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੀ 

ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 

ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 

ਲੋਕ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬਾਣ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ 

ਲੋਕ-ਝੁਕਾ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੋਣ 

ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਬਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਰਚੀ ਹੈ। ਇਥੇ 

ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 

ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਵਰਤੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ 

ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਧਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ “ਬਾਰਾਮਾਹ” ਵਿਚ -- 

ਕ/ਤਿ/ਕਿ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੰ ਦੋਸ਼ ਨ ਕਾਨੂ ਜੋਗ / ਪਰਮੰਸ਼ਰ ਤੇ 

ਭਾਲ਼ਿਆ /ਵਿਆਪਨਨੇ ਸਭੋ ਰੌਗ / ਵੇਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੋਂ ਲਰਗੰਨ 

ਜਨਮ /ਵਿਜੌਗ //ਖਿਨ ਆਹ ਕਉਂੜੇ ਹੋਇ ਗਏ /ਜਿਤੜੇ ਆਇਆ” 

ਭੋਗ / ਵਿਚ ਨ ਕੌਈ ਕਾਰੈ ਸ਼ਕੰ /ਕੈਸ਼ ਥੰ ਰੌਵ/ਹਿ` ਰੰਜ / 

(ਗੁ.ਗੰੰ.੧੩੫)। 

ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤੱਤ੍ਰ ਬਹੁਤ 

ਅਧਿਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਰ-ਕਾਵਿ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 
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ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਹੀ ਬ੍ਜ-ਭਾਸ਼ੀ ਅੰਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ 

ਲਈ “ਮਾਰੂ ਕੀ ਵਾਰ” ਦੀ ਇਕ ਪਉੜੀ ਵੇਖੋ -- ਕੀਆੰਤਾ 

ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈਐ ਸ਼ਚੁ ਸ਼ਾਹ ਅਡੌਲੰ //ਸਿਧ ਸ਼ਧਿਕ /ਗਿਆਨਨੰ 

ਧਹਿਆਨੀਆ ਕਉਣ.ਡਧ ਨੰ ਤੋਲ / ਭੰਨਣ ਘੜਨ ਸਮਰਥ ਹੈ 

ਓਪ/ਤਿ ਸ਼ਭ ਪਰਲੰ / ਕਰਣ ਕਾਰਣੁ ਸਮਰਥ ਹੈ ਘ/ਟ ਘ/ਟ ਸਭਾ 

ਬੋਲੰ/ ਰਜਕ ਸਮਾਹੇ ਸ਼ਭ ਮੈ ਕਿਆ ਆਣਲ਼ੁ' ਡੌਲੰ / ਗਹਿਰ 

ਗਾਭਾਹ ਅਥਾਹ ਤੂ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਅਮੌਲੌ /ਸੋਈੰ ਕੰਮ ਕਆਵਣਾ 

ਕਾਆ ਧਾਰਿ ਮਉਂਲੰ / ਤੁਧੁ ਝਾਹੰਨ ਕਿਛੁ ਨਹੀੰ ਨਾਨਕ ਗੁਣ 

ਬੌਲੰ/(ਗੁ.ਰੰ.੧੧੦੨)। ਇਸ ਪਉੜੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨੁਹਾਰ 

ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਅਜੇ ਕੇਂਦਰੀ 

ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। 

ਕੇਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਗੁਰੁ ਅਰਜਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ 

ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤਕ ਰਚੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ 

ਲਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਰੈਗ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ 

ਅਰਜਨ ਕਾਲ ਤਕ ਸਾਹਿਤਿਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਪੱਖੋਂ 

ਲਹਿੰਦੀ ਦਾ ਹੀ ਠਾਠ ਸੀ; ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਵਿਆਕਰਣ ਅਤੇ 

ਸੈੋਹਜ-ਸ਼ਕਤੀ ਲਹਿੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਕ੍ਰਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ। 

ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਲਹਿੰਦੀ ਨੂੰ 

ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਪਿਛੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕ ਪਦ ਲਹਿੰਦੀ 

ਵਿਚ ਰਚੇ। ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿਚ ਡਖਣਿਆਂ ਦੀ ਲਹਿੰਦੀ ਉਤੇ 

ਸਿੰਧੀ ਦਾ ਪ੍ਭਾਵ ਵੀ ਦ੍੍ਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ 

ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਿਤਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ 

ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜੋੜ ਹੋਰ 
ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ - ਤੂ ਚਉਂ ਸਜਣ 

ਮੈਡਿਆ ਡੇਈ ਸਿਸ਼ ਉੱਤਰ / ਨੰਣ ਆਹੰਜੇ ਤਰਸਦੇ ਕ/ਦ 

ਪਸ਼ਂ ਦਦਾਰ / ਨਹ ਆਹਿੰਜਾ ਤਊ ਨਾਲਿ ਲਿਆ ਨੰਹ ਕੁੜਾਵੈ 

ਡੰਖੁ/ ਕਪੜ ਭੌਗ ਡਰਾਵਣੰ /ਜਿਚਰ ਪਗ ਨ ਡੌਖੁ / 

(ਗੁ.ਰੰੰ.੧੦੯੪)। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ 

ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਤਕ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ , 

ਉਸ ਵਕਤ ਤਕ ਸਾਹਿਤਿਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜਗਤ ਦੀ 

ਸੈਪਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਬ੍ਜ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ 

ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੈ। ਪਰ ਬ੍ਰਜ ਦਾ ਰੂਪ ਠੇਠ ਅਥਵਾ 

ਪਰਿਮਾਰਜਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋ ਉਹ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ 

ਨਹਾਰ ਤੋ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਵਿਆਪਕ ਲੌਕ-ਸੂਝ ਅਨੁਰੂਪ 

ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਉਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਭਾਵ 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨ ਸ਼ੁੱਧ ਬਰਜ ਕਿਹਾ ਜਾ 
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ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨ ਹੀ ਸਧੁੱਕੜੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਧ-ਭਾਸ਼ਾ 

ਹੈ। ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ 'ਸੁਖਮਨੀ" ਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਨ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ 
ਬ੍ਜ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਧੁੱਕੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੁਲ 
ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਧ-ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ 
ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਹਿਤ ਅਨੇਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਤੱਤ੍ਰ ਸਮੇਟ ਲਏ ਗਏ 
ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰਜ ਦੀ ਕਸਵਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ-ਮਾਨਸ 
ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ 
ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਯੋਗ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵਿਚਿਤ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ 
ਸ਼ਬਦ ਅਧਿਕ ਵਰਤੋ' ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ 
ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਅਵਧੀ ਦੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਦ 

ਆਪਣਾ ਪ੍ਯੋਗਾਤਮਕ ਮਹੱਤਵ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲੈਦੇ ਹਨ। 
ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਆਮ ਵੇਖੀ ਗਈ 
ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਵਿਵਸ਼ਤਾ 
ਅਧੀਨ ਵਰਤੋ' ਵਿਚ ਲਿਆਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ 
ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ, 
ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਕਿਤ ਅਤੇ ਅਪਭੈਸ਼ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ 
ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ 
ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੀ ਰੁਚੀ ਵਧਦੀ ਗਈ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਇਸ ਵਿਚੋਂ 
ਅਪਤ੍ਰੰਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਿਕਲਦੀ ਗਈ। ਆਪ ਦੀ 
ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਅਜਿਹੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਬਦ ਢੂੰਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ 
ਹਨ ਜੋ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ, ਪਰ ਪਰਵਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਵੇਂ' ਝਾਲਾਪੇ, 
ਵਜੀਰਇਆ, ਬ੍ਹਮਟਿਆ, ਪਿਰਹੜੀ, ਉਪਰਜਾ, ਧਨੀ, 
ਬਿਖੋਟ, ਮੁਚ, ਪਰਛਤ, ਥੋਕ, ਵੁਠਾ, ਰਵਾਲ, ਧਾਪੇ ਆਦਿ। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ, 
ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 

ਦੇ ਵਿਆਕਰਣ-ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਬਾਣੀ 
ਵਿਚ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨ ਕੋਈ ਸਾਧ-ਭਾਖਾਈ ਵਿਆਕਰਣ 
-ਨਿਯਮ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਸਾਧ-ਪਾਖਾਈ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ 
ਪ੍ਭਾਵ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਇਥੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ 
ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਗਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਲ 
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ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਢੰਗ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪੁਯੋਗਾਂ 
ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੈਬੈਧੀ ਉਦਾਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਨਵੈ- ਵਾਦੀ 
ਰੁਚੀ ਦਾ ਆਭਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾ ਉਸ ਦੇ ਕਰਤੱਵ- 
ਪਾਲਣ ਵਿਚ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਗੁਰੂ- ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ 
ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ 
ਸਹਾਇਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ। ਜੇ ਸਹਾਇਕ ਸਾਧਨ ਉਪਯੁਕਤ 
ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਭਾਵ ਦਾ ਸੈਚਾਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ' ਹੋ ਸਕੇਗਾ। 
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਤਨੀ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ 
ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ -ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ 
ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ 
ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪਰਵਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ 
ਅਥਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਚੇ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਗਏ 
ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਰਣ- 
ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਰਣ-ਮੈਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰਾਗ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ 
ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 
ਕਥਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਸਤਿਕਥਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰਨ 
ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਸੈਯੋਗ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
'ਸੁਖਮਨੀ” ਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਭਾਵ-ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ 
ਨਿਰੋਤਰ ਜਾਰੀ ਰਖਣ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ-ਯੋਜਨਾ, ਸ਼ਬਦਾਂ, ਵਾਕਾਂਸ਼ਾਂ 

ਦੀ ਪੁਨਰਾਵਿ੍ਤੀ ਸਥਾਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪੁਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਸੈਖੋਪ ਵਿਚ ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਅਨੇਕ 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਮਾਨਾਂ, ਪਤੀਕਾਂ, ਬਿੰਬਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਿਐਨ 
ਤੋਂ ਜਿਥੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਕ੍ਰਿਤੀ, ਜਨ-ਜੀਵਨ ਆਦਿ ਦੀ 
ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ 
ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਖ ਕੇ ਬਾਣੀ 
ਨੂੰ ਸੈਪਾਦਿਤ ਕਰਨਾ ਆਪ ਦੀ ਰਾਗ-ਪ੍ਯਤਾ ਅਤੇ ਸੈਗੀਤ 
ਦੀ ਸੂਝ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 
(ਜਿਵੇਂ' ਸਧੁੱਕੜੀ, ਬ੍ਜ, ਲਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ) ਉੜੇ 
ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਇਕੋ ਪ੍ਰਸੈਗ ਵਿਚ ਇਕ ਤੋ ਅਧਿਕ 
ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੂਝ ਦਾ ਪੁਰਤਿਮਾਨ 
ਹੈ। ਆਪ ਦਾ ਹਰ ਕਥਨ ਅਨੁਭਵ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਣ 
ਜਨ-ਸਚ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ। 

ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ 
ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ 
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ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਹੈ। ਇਸ ਗੀ੍ਥ ਦੇ ਸੈਪਾਦਨ 

ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਲਗਭਗ ਛੇ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਗਤਿਵਿਧੀ 

ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ 

ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਭਿਆਚਾਰਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਸੈਦਰਭ ਵਿਚ 

ਨਵੇਂ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 

ਇਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਯੁਗ ਅਨੁਕੂਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਭਿਆਚਾਰ 

ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਮੂ ਲਾਧਾਰ 

ਸਰਬ-ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਹੈ। 

ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਗੁਰੁ (ਰਚਨਾ) : ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਚੀ ਬਾਣੀ 

ਦਾ ਸੈਖਿਪਤ ਬਿਉਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ : 

(1) ਸਿਰੀ ਰਾਗ : ਚਉਪਦੇ -30, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ-3, 

ਪਹਰਾ-1, ਛੱਤ-2, ਸਲੋਕ-6 

(ਇਕ ਵਾਰ ਮ. ੪ ਵਿਚ ਅਤੇ ਪੰਜ 

ਛੰਤ ਅੰਕ 2 ਨਾਲ ਡਖਣਿਆਂ ਦੇ 

ਰੁਪ ਵਿਚ) = 42 

(2) ਮਾਝ ਰਾਗ : ਚਉਪਦੇ-43, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ-5, 

ਪਦੇ-18, (“ਬਾਰਹਮਾਹਾਂ” -14 

ਅਤੇ “ਦਿਨ-ਰੈਣਿ”-4) = 66 

(3) ਗਉੜੀ ਰਾਗ __: ਚਉਪਦੇ -172, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ- 

39, (24 'ਸੁਖਮਨੀ” ਵਿਚੋਂ), 

ਛੰਤ-4, ਪਦੇ-72, (55 

“ਬਾਵਨ-ਅਖਰੀ” ਵਿਚ, ੧7 

“ਥਿਤੀ” ਵਿਚ), ਸਲੋਕ-148 (1 

ਛੰਤ ਅੰਕ 3 ਨਾਲ, 56 

“ਬਾਵਨ-ਅਖਰੀ” ਵਿਚ, 24 

“ਸੁਖਮਨੀ” ਵਿਚ, !7 “ਥਿਤੀ” 

ਵਿਚ, 8 ਵਾਰ ਮ.੪ ਵਿਚ, 42 

ਵਾਰ ਮ.੫ ਵਿਚ), ਪਉੜੀਆਂ-26 

(5 ਵਾਰ ਮ. ੪ ਵਿਚ ਅਤੇ 21 

ਵਾਰ ਮ. ੫ ਵਿਚ) - 461 

(4) ਆਸਾ ਰਾਗ : ਚਉਪਦੇ-164, (ਧੈਨੇ ਭਗਤ ਦੇ 

ਬਾਣੀ-ਪ੍ਕਰਣ ਵਿਚਲੇ ਇਕ 

ਸ਼ਬਦ ਸਮੇਤ) ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ - 5, 

(ਤਿੰਨ ਬਿਰਹੜਿਆਂ ਸਹਿਤ), 

ਛੰਤ-14, ਸਲੋਕ-5 (ਛੰਤ ਅੰਕ 

(5) ਗੁਜਰੀ ਰਾਗ 
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4-7 ਅਤੇ 9 ਨਾਲ) = 188 

: ਚਉਪਦੇ-32 , ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ-2, 

ਪਉੜੀਆਂ-21, ਸਲੋਕ-42 

(ਵਾਰ ਮ. ੫ ਵਿਚ) = 97 

(6) ਦੇਵਰੀਧਾਰੀ ਰਾਗ : ਚਉਪਦੇ-38 = 38 

(7) ਬਿਹਾਗੜਾ ਰਾਗ : ਚਉਪਦਾ-1, ਛੰਤ-9, ਸਲੋਕ-2 

(8) ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ 

(9) ਸੋਰਠ ਰਾਗ 

(10) ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ 

(11) ਜੈਤਸਰੀਰਾਗ 

(12) ਟੋਡੀ ਰਾਗ 

(13) ਬੈਰਾੜੀ ਰਾਗ 

(14) ਤਿਲੈਗ ਰਾਗ 

(15) ਸੂਹੀ ਰਾਗ 

(16) ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ 

(17) ਗੌਂਡ ਰਾਗ 

(18) ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ 

(ਵਾਰ ਮ. ੪ ਵਿਚ) = 12 

: ਚਉਪਦੇ-9, ਛੰਤ-3, ਸਲੋਕ- 4 

(ਛੰਤ ਅੰਕ 2 ਨਾਲ) = 16 

: ਚਉਪਦੇ-94, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ-3 

= 97 
: ਚਉਪਦੇ -58, ਅਸ਼ਟਪਦੀ-1, 

ਛੌਤ-1 = 60 

: ਚਉਪਦੇ-13, ਛੰਤ-3, 

ਸਲੋਕ-45 (40 ਸਲੌਕ ਵਾਰ ਮ.੫ 

ਵਿਚ, 5 ਸਲੋਕ ਛੰਤ ਅੰਕ 2 

ਨਾਲ), ਪਉੜੀਆਂ-20 (ਵਾਰ 

ਮ.੫ ਵਿਚ) = 81 

: ਚਉਪਦੇ-30 = 30 

: ਚਉਪਦੇ-1 = 1 , 
: ਚਉਪਦੇ-5 = 5 

: ਚਉਪਦੇ-59, ਗੁਣਵੰਤੀ” ਵਾਲੇ 

ਚਉਪਦੇ ਸਹਿਤ), ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ- 

5, ਛੱਤ-11 =75 

: ਚਉਪਦੇ -129, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ 

-2, ਛੱਤ -5, ਸਲੋਕ-1 (ਛੱਤ 

ਅੰਕ 4 ਨਾਲ) = 137 

: ਚਉਪਦੇ-22, ਅਸ਼ਟਪਦੀ-1 = 

23 

: ਚਉਪਦਾ-60, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ-8, 

ਛੰਤ-5 ('ਰੁਣਝੁਨਝਣਾ” ਸਹਿਤ), 

ਪਦੋਂ-8 ('ਰੁਤੀ' ਵਿਚ), 

ਸਲੋਕ-65 (44 ਸਲੋਕ ਵਾਰ ਮ.5 

ਵਿਚ, 16 'ਰੁਤੀ' ਵਿਚ 1 

ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਅੰਕ 7? ਨਾਲ, 4 ਛੰਤ 

ਅੰਕ 4 ਨਾਲ), ਪਉੜੀਆਂ-22 

(ਵਾਰ ਮ.੫ ਵਿਚ) = 168 
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(19) ਨਟਨਾਰਾਇਨ 

(20) ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ 

(21) ਮਾਰੂ ਰਾਗ 

(22) ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ 

(23) ਕੇਦਾਰਾ ਰਾਗ 

(24) ਭੈਰਉ ਰਾਗ 

(25) ਬਸੋਤ ਰਾਗ 

(26) ਸਾਰਗ ਰਾਗ 

(27) ਮਲਾਰ ਰਾਗ 

(28) ਕਾਨੜਾ ਰਾਗ 

(29) ਕਲਿਆਨ ਰਾਗ 

(30) ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ 

੮੨. 

ਸਲਕ 

<< 

ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਪਕਰਣ 

: ਚਉਪਦੇ-10 = 10 

: ਚਉਂਪਦੇ-8 = 8 

: ਚਉਪਦੇ -32, (ਦੋ ਮਾਰੂ 'ਅੰਜਲੀ” 

ਵਾਲੇ), ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ-8 (ਦੋ ਮਾਰੂ 

'ਅੰਜਲੀਆਂ” ਵਾਲੀਆਂ), 

ਸੋਲਹੇ-14, ਸਲੌਕ-71 (69 

ਵਾਰ ਮ. ੫ ਵਿਚ ਅਤੇ 2 ਵਾਰ 

ਮ.3 ਵਿਚ), ਪਉੜੀਆਂ-23 

(ਵਾਰ ਮ.੫ ਵਿਚ) = 148 

: ਛੱਤਬ-1 = ] 

: ਚਉਪਦੇ-15, ਛੰਤ-1 = 16 

: ਚਉਪਦੇ-58, (ਕਬੀਰ ਬਾਣੀ 

ਵਿਚਲੇ ਅੰਕ 12 ਵਾਲੇ ਸਹਿਤ), 

ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ-3 = 61 

: ਚਉਪਦੇ-21 , ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ-2, 
ਪਉੜੀਆਂ-3 (ਵਾਰ ਮ. ੫ ਵਿਚ) 

= 26 

: ਚਉਪਦੇ-140 (ਇਕ ਸੂਰਦਾਸ 

ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਾਲਾ), ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ- 2, 

ਛੋਤ-1 ,ਸਲੋਕ-3 ਅਤੇ ਪਉੜੀ-1 

(ਵਾਰ ਮ. ੪ ਵਿਚ) = 147 

: ਚਉਪਦੇ-30, ਛੰਤ-1, 

ਪਉੜੀ-1 ਅਤੇ ਸਲੋਕ-2 (ਵਾਰ 

ਮ. ੧ ਨਾਲ) = 34 
: ਚਉਪਦੇ-50, ਛੰਤ-1 =51 

: ਚਉਪਦੇ-10 = 10 

: ਚਉਪਦੇ-15, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ-3 

= 18 

: ਸਲੋਕ-67 = 67 

: ਸਲੋਕ-24 = 24 

: ਸਲੋਕ-23 = 23 

: ਸਲੋਕ-11 = 11 

: ਸਲੋਕ -2 = 2 (ਇਥੇ ਪੰਜ ਸਲੋਕ 

ਮ. ੫ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 

ਤਿੰਨ (ਕੁਮਾਂਕ 2106, 211,214) 

ਸਲੋਕ ਫ਼ਰੀਦ ਪਕਰਣ 

ਸਵੱਯੇ ਸੀਮੁਖਵਾਕ ਹਿਤ 

ਸਲੋਕ ਵਾਰਾ ਤੇ ਵਧੀਕ 

ਬਾਣੀਵਾਰ ਕੁੱਲ ਜੋੜ 
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ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ਮ.੫ ਵਿਚ ਗਿਣੇ 

ਗਏ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋ ਹਨ ਕ੍ਮਾਂਕ 

209 ਅਤੇ 221) 

: ਸਲੋਕ-6=6 (ਇਥੇ ਕੁਲ ਅੱਠ 

ਸਲੋਕ ਮ. ੫ ਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 

ਛੇ (ਕੁਮਾਂਕ 75, 105, 108- 

111) ਇਥੇ ਗਿਣੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਦੇ 

ਦੋ (ਕੁਮਾਂਕ 82 ਅਤੇ 83) 

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ਮ.੫ ਵਿਚ ਗਿਣੇ 

ਹਨ) 

: ਸਵੈਯੇ-20 = 20 

: ਸਲੋਕ-22 = 22 

: ਸਲੋਕ-2 = 2 

ਕੁੱਲ ਜੋੜ - 2304 

: ਚਉਪਦੇ - 1349, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ 

“92, ਪਹਰਾ-1, ਸੋਲਹੇ-14, 

ਛੰਤ-62, ਪਦੇ-98, ਸਲੋਕ- 

551, ਪਉੜੀਆਂ-117, ਸਵੈਯੇ- 

26 = 23604 

: ਬਾਰਹਮਾਹਾ, ਬਾਵਨ-ਅਖਰੀ, 

ਸੁਖਮਨੀ, ਥਿਤੀ, ਪਹਰਾ, 

ਰੁਤੀ, ਅੰਜਲੀਆਂ, ਵਾਰਾਂ ਛੇ 

(ਗਉੜੀ, ਗੁਜਰੀ, ਜੈਤਸਰੀ, 
ਰਾਮਕਲੀ, ਮਾਰੂ, ਬਸੈਤ) 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਰ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ 
ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ -- (1) ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲੀਆਂ 
ਰਚਨਾਵਾਂ, (2) ਲਘੂ ਰਚਨਾਵਾਂ, (3) ਵਾਰਾਂ, (4) ਮੁਕਤਕ 
ਪਦ। ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਇੰਦਰਾਜ ਦਰਜ 
ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਕਤਕ ਪਦਾਂ ਦਾ ਇਥੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ 
ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਸਰੂਪ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ 
ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸੈਖਿਪਤ ਸ਼ਬਦਾਂ, 
ਪਦਿਆਂ, ਸਲੋਕਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੀ 
ਰਚਨਾ-ਪ੍ਰਕ੍ਿਆ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੁ ਜੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੇਵਕ 
ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਜਿਗਿਆਸਾ 



ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ (ਰਚਨਾ) 

ਨੂੰ ਪ੍ਗਟ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ, 

ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚੋਂ 

ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਚਉਪਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਚਉਪਦੇ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੋਂ 

ਚਾਰ ਪਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ 

ਇਕ ਚਉਪਦੇ ਵਿਚ ਚਾਰ ਹੀ ਪਦੇ ਹੋਣ, ਸਗੋਂ ਦੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੇ 

ਪਦੇ ਵਿਚ “ਚਉਪਦੇ” ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਣ ਤੌਰ ਤੇ “ਚਉਪਦਾ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਚਾਰ ਪਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧ-ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੋਂ 

ਪਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਪਦਾ, ਤ੍ਰਿਪਦਾ, ਪੰਚਪਦਾ ਆਦਿ ਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੇ 

ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਕੁੱਲ 1349 ਪਦਿਆਂ ਦੀ 

ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ 

ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਭਿਵਿਅਕਤ 

ਹੋਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਸਰੂਪ, ਸਮਰਥਾ, ਸ਼ਕਤੀ, ਨਾਮ-ਸਾਧਨਾ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 

ਦਾ ਫਲ, ਭਾਣਾ-ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਚਲਣਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ 

ਰੁਚੀ, ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ , ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਹਿਣ ਕਰਨਾ 

ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੇਕ 

ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਚਉਪਦਿਆਂ ਵਿਚ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ 

ਭਾਵ-ਪੁਰਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮੋਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਚਉਪਦਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਧਾਨ ਸਵਰ ਉਪਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸਰਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਅਤੇ 

ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਲਈ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੈਦੇਹ 

ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ 

ਛੰਦਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀ ਛੇਦ-ਵਿਧੀ ਨੂੰ 

ਅਪਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲੇ। ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਧਕ 

ਪਰੈਪਰਾਗਤ ਲੀਹਾਂ ਜਾਂ ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਿਆ 

ਕਰਦੇ , ਸਗੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਹ-ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ 

ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸੈਗੀਤ ਦੇ ਸਵਰ, ਤਾਲ, ਆਰੋਹਣ- 

ਅਵਰੋਹਣ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੇ । 

ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਛੰਦ-ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਭਣ ਦਾ ਯਤਨ 

ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਸਤੀ ਜਾਂ ਪਰੈਪਰਾਗਤ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ 

ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਛੰਦ-ਸ਼ਾਸਤੁ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ 

ਵੱਡੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਅਥਵਾ ਮੁਕਤਕ ਪਦਿਆਂ ਦੇ 

ਰੀਭੀਰ ਅਧਿਐਨ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਉਪਦਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬ੍ਜ 
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ਪ੍ਭਾਵਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਰਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ 

ਸੈਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ 92 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ 

ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਠ ਪਦੀਆਂ ਵਾਲੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ 

“ਅਸ਼ਟਪਦੀ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ 

ਅੱਠ ਤੋਂ ਵਧ-ਘੱਟ ਪਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੀ “ਅਸ਼ਟਪਦੀ' 

ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ-ਪੂਰਵਕ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਿਰੀ ਰਾਗ 

ਵਿਚਲੀ ਤੀਜੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਅਤੇ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿਚਲੀ 

ਛੇਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿਚ 21, 21 ਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਜੋਰਠ ਰਾਗ ਵਿਚਲੀ ਪਹਿਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿਚ ਨੌ, ਬਿਲਾਵਲ 

ਰਾਗ ਵਿਚਲੀ ਦੂਜੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿਚ ਦਸ ਅਤੇ ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ 

ਵਿਚਲੀ ਦੂਜੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿਚ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ 

ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਗੋ' ਇਕ-ਤੁਕੀਆਂ, ਦੋ-ਤੁਕੀਆਂ, 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਚਉਪਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 

ਵਾਂਗ ਅਨੇਕ ਪੱਖੀ ਹਨ। ਹਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਤੰਤਰ 

ਭਾਵ ਹੈ, ਪਰ 'ਸੁਖਮਨੀ” ਬਾਣੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ 

ਆਪਣੇ ਸੁਤੌਤਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ 

ਵੀ ਪੂਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਵਿਚ ਉਪਦੇਸ਼ਾਤਮਕਤਾ 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਖੰਡਾਂ, ਮੋਹ-ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਸਾਰੇ, 

ਦਿਖਾਵਟੀ ਕਰਮ-ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ 

ਜੀ ਨੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਵਲ ਪ੍ਰੰਰਣ ਦਾ ਸਦ- 

ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਗੁਰੂ ਸੈੜ, 

ਸਤਿ-ਸੰਗਤਿ, ਨਾਮ -ਸਿਮਰਨ ਆਦਿ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਲੋਕ-ਧਾਰਨਾ ਉਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ 62 ਛੰਤਾਂ 

ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੱਤਾਂ ਵਿਚ 

ਚਾਰ-ਚਾਰ ਬੈਦ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚਲੇ ਪਹਿਲੇ ਛੰਤ 

ਅਤੇ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਵਿਚਲੋ ਤੀਜੇ ਛੰਤ ਵਿਚ ਪੰਜ-ਪੰਜ 

ਬੈਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਇਕ ਬੰਦ ਛੇ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 

ਪਰ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਦੇ ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਛੰਤਾਂ ਦੇ ਬੰਦਾਂ 

ਦੀਆਂ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਤੁਕਾਂ ਹਨ। ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ 

ਛੰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਦੋ 

ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਬੈਦ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੰਥ 

ਸਾਹਿਬ ਜੀ” (ਪੰਨਾ 927) ਦੀ ਪੈਰ-ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ 

ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਸੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਵਿਚ 

ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਕੇਵਲ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਈ 
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ਬੈਨੋਂ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਵਿਚ ਚਾਰ ਪਦਾਂ ਦਾ ਛੰਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਮਜ਼ਮੂਨ 
ਬਾਲਕ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਧਨਵਾਦ ਹੈ।” 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਛੰਤਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾ 
ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਛੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਲੋਕ ਅਥਵਾ 
ਡੱਖਣੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਰੀ ਰਾਗ 
ਵਿਚ ਛੰਤ ਅੰਕ 2 ਦੇ ਪੰਜ ਬੈਦਾਂ ਨਾਲ ਇਕ-ਇਕ ਡੱਖਣਾ; 
ਵਡਹੈਸ ਰਾਗ ਵਿਚ ਛੰਤ ਅੰਕ 2 ਦੇ ਚਾਰ ਬੰਦਾਂ ਨਾਲ 
ਇਕ-ਇਕ ਸਲੋਕ; ਜੈਤਸਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਛੰਤ ਅੰਕ 1 ਨਾਲ 
ਇਕ ਅਤੇ ਛੰਤ ਅੰਕ 2 ਦੇ ਚਾਰ ਬੰਦਾਂ ਨਾਲ ਇਕ-ਇਕ 
ਸਲੋਕ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਛੰਤ ਅੰਕ 4 ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਬੈਦਾਂ 
ਨਾਲ ਇਕ ਇਕ ਸਲੋਕ ਅਤੇ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਵਿਚ ਛੰਤ 
ਅੰਕ 4 ਨਾਲ ਇਕ ਸਲੋਕ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਪਦਿਆਂ ਦੀ 
ਇਕ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 
ਲੋਕ-ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਪਰੋਪਰਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਾਂ ਤੁਕਾਂਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 
ਦੋਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੋਹਰਾਉ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾ ਦੀ 
ਤੀਬਰਤਾ ਵਧੀ ਹੈ। 

ਲੋਕ-ਗੀਤਾਂ ਵਿਚ “ਛੰਦ” ਅਥਵਾ 'ਛੱਤ” ਵਿਆਹ 
ਦੀ ਉਸ ਰਸਮ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ ਜਦੋਂ' ਲਾਹੜੇ ਨੂੰ ਸਾਲੀਆਂ 
ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਗੀਤ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਫ਼ਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 
ਅਤੇ ਉਸ ਅਵਸਰ ਉਤੇ ਉਚਾਰੇ ਗੀਤ “ਛੰਦ” ਨਾਂ ਨਾਲ 
ਪ੍ਚਲਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਮੰਗਲਮਈ 
ਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਛੰਤਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ, ਸੈਯੋਗ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ, ਪੀਤਮ ਦੀ ਉਡੀਕ 
ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਯੋਗ-ਸੁਖ ਦੀਆਂ 
ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਰਸ-ਭਿੰਨੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਗਟ ਕੀਤਾ 
ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਇਸਤਰੀ 
ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਆਰੋਪਣ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਠਾ 
ਦੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੜੇ ਮਰਯਾਦਿਤ 
ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮ-ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ 
ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਰਮ-ਸਪਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਇਆ 
ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਨੁਹਾਰ ਉਸਤਤਮਈ ਹੈ ਅਤੇ 

ਉਪਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਤੱਤ੍ਰ ਵਜੋ' ਹੋਈ ਹੈ। 
ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 14 ਸੋਲਹਿਆਂ ਦੀ ਵੀ 

ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। “ਸੋਲਹਾ' ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਬੈਦਾਂ ਵਾਲੇ 
ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿਚ 
ਉਚਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਚਉਪਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ 
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ਵਿਚ ਕੁਮਵਾਰ ਚਾਰ ਅਤੇ ਅੱਠ ਪਦਿਆਂ/ਪਦੀਆਂ ਦੀ 
ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ-ਘਟਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ , ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਹਿਆਂ 
ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਬੈਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਏ, 
ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਦੇ ਰਚੇ 14 ਸੋਲਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ ਸੱਤ 
ਸੋਲਹਿਆਂ ਵਿਚ 16, 16 ਬੈਦ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਚੌਥੇ ਵਿਚ ਨੌਂ, 
ਤੀਜੇ ਵਿਚ 17 ਅਤੇ ਯਾਰ੍ਹਵੇਂ ਵਿਚ 21 ਬੈਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 
ਬੁਣਤੀ 'ਤਿੰਨ-ਤੁਕੀ” ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤੁਕ 
ਸਮਾਨ ਤੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਤੀਜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈਬੀ ਅਤੇ 
ਲਗਭਗ ਦੁਗਣੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਤ ਉਤੇ 
ਦੀਰਘ ਹੇਕ ਵਾਲਾ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ 
ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਿਆਂ, 
ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ 
ਉਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਤਮਾ- 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਸੰਬੈਧ ਅਤੇ ਆਤਮਾ-ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੈਯੋਗ 
ਅਤੇ ਵਿਯੋਗ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਭਾਵਿਤ 
ਸਧੁੱਕੜੀ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ 
ਪ੍ਕਰਣਾਂ ਵਿਚ ਕੁਲ 545 ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ 

ਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੁ ਸਲੋਕ ਛੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ 
ਸੈਕਲਿਤ ਹਨ। ਲਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਸਲੋਕਾਂ ਨੂੰ “ਡਖਣਾ” 
ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਲੋਕ ਦੋਹਰੇ ਦੇ ਤੋਲ ਤੇ 
ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਦੋਹਰੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ 
ਇਹ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ। ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਦੋ 
ਤੋਂ ਵਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਲੋਕ-ਰਚਨਾ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ 
ਸ਼ਾਸਤ੍ੀ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਨ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਵ-ਪ੍ਕਾਸ਼ਨ 
ਦੀ ਇਕ ਲਘੂ ਇਕਾਈ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਵ ਦਾ 
ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੈਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਰਲ ਢੰਗ ਵਿਚ 
ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਲਪ 
ਅਥਵਾ ਬਨਾਵਟ ਉਤੇ ਇਤਨਾ ਬਲ ਨਹੀ ਜਿਤਨਾ ਭਾਵ 
ਅਥਵਾ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਉਘਾੜਨ ਉਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਵਿਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਇਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਚਿਤਰਿਆ 
ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਾਂ ਪਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ 
ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਨ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ 
ਯੁਗ-ਚਿਤ੍ਣ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 
ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਧੁੱਕੜੀ ਵਿਚ 
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ਰਚੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਸਲੋਕ ਲਹਿੰਦੀ, ਡੱਖਣਾ (ਡੱਖਣੀ) 

ਅਤੇ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਖੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ 

ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰੂਪ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਬੋਧ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ। 

ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ (ਵਿਅਕਤਿਤਵ) : ਗੁਰੂ ਗੰਥ 

ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਗੱਦੀਨਸ਼ੀਨ 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਜਨਮ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ 

ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੀ 

ਕੁੱਖੋਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1563 (ਵਿਸਾਖ ਵਦੀ 7, 1620 ਬਿ.) ਨੂੰ 

ਹੋਇਆ। ਆਪ ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ, ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਦੋਹਤੇ ਸਨ। ਆਪ 

ਨੇ ਬਾਲ-ਕਾਲ ਰੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੀ 

ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿਚ ਬਿਤਾਇਆ। ਆਪ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ 

ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚੋ' ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ 

ਛਿੱਬਰ ('ਬਸਾਵਲੀਨਾਮਾ ਦਸਾਂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਾ', ਚਰਣ 

4/9-10) ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਦਿਨ ਖੇਡਦਿਆਂ- ਖੇਡਦਿਆਂ 

ਆਪ ਦਾ ਖੇਨੂੰ ਚੌਬਾਰੇ ਵਿਚ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ 

ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਪਲੰਘ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। 

ਉਸ ਨੂੰ ਕਢਣ ਵੇਲੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪਲੈਘ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲਗਣ ਕਾਰਣ 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪ ਨੇ ਬਾਲਕ ਉਤੇ 

ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ 'ਬਡਾ ਪੁਰਖ ਹੈ ਭਾਰੀ” ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। 

ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ 'ਗੁਰਪ੍ਤਾਪ ਸੂਰਜ' ਵਿਚ ਆਪ ਨੂੰ 

“ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੋਹਥਾ” ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। 

ਕਲ੍ਹ ਭੱਟ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਸਵੈਯੇ ਅੰਦਰ ਤੇ 

ਸ਼ਨਮਤ ਗੁਰਮਾ/ਤ ਬ੍ਹਮ ਪਛਾ/ਣਿਓ (ਗੁ ਗੰ.੧੪੦੭) ਕਹਿ 

ਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਨਮ-ਜਾਤ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲਾ 

ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਨਾ-ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਉਤਰੋਤਰ 

ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪ ਨੇ ਨ ਕੇਵਲ ਖ਼ੁਦ ਬਾਣੀ 

ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੈਪਾਦਨ 

ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਦੁੱਤੀ ਮੀਲ-ਪੱਥਰ 

ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸਭਿਆਚਾਰਿਕ ਚੇਤਨਾ 

ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। 

ਆਪ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੈਨ 1579 ਈ. (23 ਹਾੜ 

1636 ਬਿ.) ਨੂੰ ਮਉ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੋਦ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ 

ਗੌਗਾ ਦੇਵੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ' (ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ) 

ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। 

71 ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ (ਵਿਅਕਤਿਤਵ) 

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਮਹਾ-ਪ੍ਸਥਾਨ (1574 ਈ.) ਤਾਂ 

ਬਾਦ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋਲ 'ਗੁਰੂ ਚਕ' 

(ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਆ ਗਏ ਜਿਥੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਉਸਾਰੀ ਦਾ 

ਕੰਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੋਰਾਨ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ 

ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੈਬੈਧ ਵਿਚ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ 

ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਸਮੇ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਫਲਸਰੂਪ ਪਿਤਾ-ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਗਟਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖੀਆਂ 

ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ-ਚਕ ਵਾਪਸ ਬੁਲਵਾਇਆ 

ਗਿਆ। ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੌਮ ਮੁਕਣ 'ਤੇ ਆਪ ਗੁਰੂ-ਪਿਤਾ ਨਾਲ 

ਗੋਇਦਵਾਲ ਪਰਤੇ । ਆਪ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ-ਸਾਧਨਾ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ- 

ਭਗਤੀ, ਸੇਵਾ, ਤਿਆਗ ਆਦਿ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ, 

1581 ਈ. (2 ਅਸੂ, 1638 ਬਿ.) ਨੂੰ ਗੁਰੂ-ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ 

ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਆਪ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਵਰ੍ਹੇ ਅਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ 

ਸੀ। ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ-ਪਿ੍ਥੀ ਚੰਦ ਅਤੇ ਮਹਾਂਦੇਵ-ਦੇ ਈਰਖਾਲੂ 

ਵਿਵਹਾਰ ਕਾਰਣ ਆਪ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਛਡ ਕੇ 'ਗੁਰੂ-ਚਕ' 

ਆ ਗਏ। ਉਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਧਰਮ-ਪ੍ਰਚਾਰ- ਕਾਰਜ 

ਅਤੇ ਗੁਰੂ-ਗੱਦੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਘਨ ਪਾਏ, 

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ-ਦਰਬਾਰ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਲਿਆ, 

ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਗੱਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਇਆ ਅਤੇ 

ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਰਬਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ-ਘਰ ਤੋਂ ਹਟਵਾ ਲਿਆ। 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਘਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ 

ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਧਰਮ-ਸਾਧਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ 

ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗੁਰੂ-ਦਰਬਾਰ ਨਾਲੋਂ” ਟੁੱਟੀਆਂ 

ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਧੁਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। 

ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ 

ਕੀਤਾ। ਫਲਸਰੂਪ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ । 

ਗੁਰੂ-ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋ ਚੁੱਕਣ ਤੱ ਬਾਦ 

ਆਪ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੌਮਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 

ਸੈਨ 1585 ਈ. ਵਿਚ ਸੈਤੋਖਸਰ ਤਲਾਅ ਪੱਕਾ ਕਰਵਾਇਆ। 

ਸੈਨ 1589 ਈ. ਵਿਚ ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ (ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ) 

ਦੀ ਨੀਂਹ ਰਖਵਾਈ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਂਹ ਰਖਣ 

ਦਾ ਕਾਰਜ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਪ੍ਸਿੱਧ ਸੂਫ਼ੀ ਫ਼ਕੀਰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ 

ਮੀਰ (ਵੇਖੋ) ਤੋ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੈਨ 1590 ਈ. ਵਿਚ 

ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸਰੋਵਰ ਪੱਕਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੈਨ 1594 

ਈ. ਵਿਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ। 14 ਜੂਨ 15292 

ਈ. ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਘਰ ਬਾਲਕ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। 

ਸੈਨ 1604 ਈ. ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਸਹਿਤ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ 
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(ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾਹਿਬ) ਦਾ ਸੈਪਾਦਨ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 
ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਨੂੰ 
ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ “ਗੁੰਥੀ' ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੈਪਾਦਨ ਕਰਕੇ ਖ਼ਾਰਬਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ 
ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਗੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ 
ਕਿ ਇਸ ਗੰਥ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਮਗ੍ਰੀ ਸ਼ਾਮਲ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦੋ' ਅਕਬਰ 
ਬਾਦਸ਼ਾਹ (ਵੇਖੋ) ਬਟਾਲੇ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ 
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ 
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਬੀੜ ਸਮੇਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਅਤੇ ਭਾਈ 
ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਅਕਬਰ ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਆਪਣੀ 
ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈਆਂ ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਵਾਏ ਜੋ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤਿ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਸਹੀ ਵਸਤੂ 
ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਕਬਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। 
ਉਸ ਨੇ 51 ਮੋਹਰਾਂ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਅਤੇ 
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਖ਼ਿਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ 
ਵੀ ਇਕ ਕੀਮਤੀ ਖ਼ਿਲਤ ਭੇਜੀ। 

ਸੈਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 
ਆਪ ਨੇ ਬਾਲਕ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਲਈ ਚੰਦੂ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ 
ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਚੰਦੂ ਨੇ ਆਪ ਪਤਿ 
ਵੈਰ-ਭਾਵ ਨੂੰ ਪਾਲ ਲਿਆ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਰਨ 
ਉਪਰੈਤ (24 ਅਕਤੂਬਰ, 1605 ਈ.) ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 
ਤਖ਼ਤ ਉਤੇ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਤਅਸਬੀ ਰੁਚੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇਕ 
ਵਿਲਾਸੀ ਸਮਰਾਟ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਰਮ ਅਤੇ 
ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ-ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਵੈਰੀ 
ਭਰਾ ਪ੍ਿਥੀਚਦ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਚੰਦੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਵਿਰੁੱਧ 
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੌਨ ਭਰੇ। ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 
ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਖੁਸਰੋਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ 
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 15 ਮਈ, 1606 ਈ. 
ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹਿਤ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਭ 
ਘਰ-ਘਾਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। “ਤਜ਼ਕਿ 
ਜਹਾਂਗੀਰੀ' ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖ਼ਾਨ ਦੇ 
ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ 
ਗਿਆ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਆਪ ਨੂੰ “ਯਾਸਾ” ਅਨੁਸਾਰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ 
ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਦੇ “ਬੈਸਾਵਲੀਨਾਮੇ” (ਚਰਣ 
ਪੰਜਵਾਂ) ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਵਾ 
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ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਖੀ 
ਸਿੱਖ-ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ 
ਦੀ ਸੌਂਪਣੀ ਕਰਕੇ ਆਪ ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਥੇ ਆਪ ਨੂੰ 
ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ - ਗੰਦ ਗੰਭਗੇ/ਝੈਦ ਨੂ /ਟਕਾ /ਦਤਾ/ 
ਘਰ ਤੇ /ਵ/ਦਿਆ ਭਏ ਸ਼ਾਲ ਚਲਣ ਦਾ /ਕੈੜਾ/ ਥਾ ਨੂੰ 
ਕੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਹ/ਨਗੁ/ਬੈਂਦ ਦਾ ਬਾਂਹ ਪਕੜਾਈੰ /ਅਸ਼ਾਡੇ ਨਾਈ 
ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ਕੇਂ ਭਾ? /5ੜ੨ / ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸ਼ੰਠ 
#ਮਡਾ/ਇਆ / ਅਸ਼ਾਡਾ ਲਗੇਗਾ ਸੰਡੇ /ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋ 
ਆਇਆ / ਹ/ਓਗੋ/ਬੈਂਦਾ ਦਾ ਖਸਮਾਨਾ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ / ... ਆਸ਼ਾ 
ਤਾ ਹੈ ਡਰਕਾ /ਵਾਚ ਜਾਣਾ/ ਉਨਾ ਕਰਨਾਂ ਹੈ ਹਜ਼ਤ ਤਸ਼ਾ 
ਦੁਆਥੌ /ਵਾਚ ਕਰਨਾ /ਟਕਾਣਾ/... ਸ਼ਹੇਛ ਟੇਕ ਮਥਾ 
/ਵ/ਦਿਆ ਹੋ/ਇ ਗਏ / ਦੁਸ਼ਟ ਚਓਕੜ /ਵਾਓਜ ਆਵਤ ਭਏ / 
ਜਾਥਾਥਾ ਸ਼ਆਲ਼ ਬਹੁਤਾ 29 ਹੋਇਆ / ਭਏ ਕਦ ਸਰਮ ਪਇਆ 
ਭੁਖ ਸਭ ਖੰ/ਇਆ/ $=੫੪/ ਸ਼ਤਾ ਮਾਸ਼ ਸਮ ਆੱਤਿ 
ਪਾਇਆ /...ਓੜਕਾ ਝੰਹ ਕੇ ਰੇਤਾ /ਵ/ਚ ਸਟਾਏ / ਜੌਠ ਮਾਸ਼ 
ਦਾ ਹੁਪ /ਮੰਡ ਸੜ ਜਾਏ / /ਇਕਸ਼ #ਗਲ ਨੰ ਇਟ ਚਲਾਈ?/ 
ਨਾਲੇ ਮਹ ਤੋਂ ਮੰਦਾ ਆਲਾਈ /੧=£੬ # ਸੋ ਭਰਵਟੇ ਓ੫/ਓ ਚੌਂਟ 
ਆਇ ਲਗ?/ ਚਲਿਆ ਲੌਨੂ ਧਾਰਾ ਵਗਾੰ/ ਤਿਸ ਚੌਟ ਕ/ਡ 
ਛੁੱਟੀ ਦੌਹ / ਪਈ /ਸਿਰ ਦੁਸਟਾ ਦੇ ਥੋਹ/ $82/ 

ਪਰਵਰਤੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ 
ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ 
ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ 
ਅੰਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਉਤੇ 
ਬਿਠਾਉਣ , ਸੀਸ ਉਪਰ ਗਰਮ ਰੇਤ ਪਾਉਣ, ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ 
ਵਿਚ ਰਖਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਧੇ ਸੜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰਾਵੀ 
ਨਦੀ ਦੇ ਜਲ ਵਿਚ ਪ੍ਵਾਹਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 
ਦੇ ਮੁਗ਼ਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇਹ ਬੜੀ ਨਿਰਦਈ ਘਟਨਾ ਮੰਨੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਰੀਭੀਰ ਸੁਭਾ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਅਤੇ 
ਸੁੱਚੇ ਧਰਮ-ਸਾਧਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ 
ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਵਲ ਪੂਰੀ ਦ੍੍ਰਤਾ ਨਾਲ ਰੁਚਿਤ 
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰੱਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੈਪਾਦਨ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ 
ਪੁਸਤਕ- ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਿਤ 
ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਰੀਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਗੁਰੂ 
ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਹਿਤਿਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਸੈਗੀਤ-ਕਲਾ ਦੀ ਪਕੜ 
ਅਤੇ ਬਾਣੀ-ਸੈਪਾਦਨ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਬੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਕ ਵਿਦਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਸ੍ਰੋਸ਼ਠ 
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ਲੋਕ-ਨਾਇਕ ਵੀ ਸਨ। ਲੋਕ-ਨਾਇਕ ਦੀ ਸਦਾ ਇਹ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਿਤ੍ਰਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੁੰਦਾ 

ਹੋਇਆ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਲੋਕ-ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ 

ਵਿਚ ਸਦਾ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਬ-ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ 

ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਮ ਦੇ ਸੁਤਰ ਵਿਚ ਪਰੋਈ 

ਰਖਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ 

ਲੋਕ-ਨਾਇਕ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪਿਤਾ ਦਸ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂਤਰ ਨਾਲ 

ਕਿਹਾ ਹੈ - ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿ ਬਾਪ ਹਮਾਰਾ / ਨਉਨਿ/ਹਿ ਤੇਰੇ 

ਅਆਥਟ ਭੰਡਾਰਾ / /ਜਸ਼ ਤੁ ਦੇਹਿ ਸ਼ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਅਘਾਵੀ ਸੋਈ 
ਭਾਗਤ ਤੁਮਾਰਾ ਜਾਏ / ਸਭ ਕੇ ਆਸ ਤੰਗੀ ਝੰਠਾ/ ਘਟ ਘਟ 

#ੰਤਾਰ ਤੂੰ ਹੈ ਫੁਠਾ/ ਸਭੇ ਸ਼ਾਝੀਵਾਲ ਸ਼ਦਾ/ਇਨੈ ਤੂੰ ਕਿਸੈ ਨ 
/ਦਿਸ/ਹਿ ਝਾਹਰਾ ਜਉ /(ਗੁ ਗੰ .੯੭)। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਰਬ-ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਸਗੋ' ਉਸ 
ਨੂੰ 'ਮਿਠਬੋਲੜਾ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਸ 

ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ 

ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਠਬੋਲੇ ਬਣਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ 

ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਸਾਧਕ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਮਿਠਬੋਲਾ 

ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੁਭਾ ਵਿਚ ਨਿਮਰਤਾ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ 

ਮੁਜਸਮਾ ਸੀ। ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਸੈਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ 

ਪ੍ਰਤਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕ 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤਿ ਵੈਰ 

ਭਾਵ ਪਾਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋੱ' ਹਟ 

ਸਕੇ । ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ' ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ 

ਮਾਗਰ ਉਤੇ ਕਦਮ ਰਖਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ 

ਦੰਤ-ਭਾਵ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਦੀ ਸਥਾਈ-ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ 

ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਣੇ ਵਜੋ' ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ 

ਲਿਆ-- ,/ਝੈਸ਼ਰੇ ਗਈ ਸਭ ਤਾ/ਤਿ ਪਠਾਈ/ ਲਛ ਤੇ ਸ਼ਾਧ 

ਸੰਗਾਤਾ ਆਹ ਪਾਈ / ਨਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਨਹਾ ਭਗਾਨਾ ਸਗਲ ਸੰਗਿ 

ਹਮ ਕਾਓਂ ਬਨੇ ਆਈ/ ਜੋ ਪ੍ਭ ਕੀਨੇ ਸੋ ਭਲ ਆ/ਨਿਓ ਇਹ 

ਸੁਮਾਤਾ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪਾਈ / ਸਭਾ ਆਹ ਗੰਢੇ ਰਹਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਏਕ 

ਪੰਖ ਹੰਸ ਨਾਨਕ /ਝਇਗਸਾਈ/ (ਗੁ .ਗੁੰ ੧੨੯੯) 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਬੜੇ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲ ਧਰਮ-ਸਾਧਕ 
ਸਨ। ਗੌਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ 

ਅਰਜਨ, ਪਾਂਡਵ 

ਤਨਾਉ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਤਨਾਉ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨ ਕਿਸੇ 

ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਦੇ ਨ ਚਰਿਤਰ ਵਿਚੋਂ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 

ਦੇ ਹੁਸੜ ਭਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਆਭਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 

ਹਰ ਸੈਕਟ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ 

ਤਿਆਗਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ 

ਸਭ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਟਿਕਾਉ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਹੈ। 
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਉਹ ਹਰਿ ਨਾਮ ਵਿਚ ਇਤਨੇ ਮਗਨ ਸਨ ਕਿ 

ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੇਣ 

ਸਮਝ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ-ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਧਰਿਆ ਅਤੇ 

ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੋ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕੀਤੀ - ਤਰਾ ਕਆ ਅੰਠਾ 

ਲਾਗੀ / ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਤ ਮਾਗ / 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਚੌਥਾਈ ਅਤੇ 
ਸਤਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ 

ਅਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਸਾਧਕ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਮਨੁਂਖਤਾ 

ਲਈ ਸਰਬ-ਸਾਂਝੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰਾਂ ਉਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ 

ਕਰਕੇ ਇਕ ਨਵੇ” ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ 

ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸੁਭਾ ਹੀ ਬਦਲ 

ਦਿੱਤਾ। 

ਅਰਜੁਨ, ਪਾਂਡਵ : ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਦੁਆਰ ਉਤੇ ਤਾਬਿਆ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 

ਵਿਚ ਅਰਜਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 

- ਜਾ ਚੰ ਘਰ /ਨਕਟਵਰਤਾੀ ਅਰਜਨੁ ਧੂ ਪ੍ਹਲਾਦੁ ਅੰਝਗੀਕਾ 
ਨਾਰਦੁ ਨੰਲੰ ਨਧ ਝਧ ਗਣ ਗੰਧਰਥ ਲਾਨਵੰ ਹੰਲਾ / 

(ਗੁ.ਗੰ.੧੨੯੨)। 

“ਮਹਾਭਾਰਤ” (ਆਦਿ-ਪਰਵ) ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਜਨ 

ਹਸਤਨਾਪੁਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਪਾਂਡੂ ਦੇ ਘਰ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦੀ ਭੂਆ 

ਕੁੰਤੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਇੰਦ ਦੇ ਸੈਯੋਗ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੀਜਾ 
ਪੁੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। “ਅਰਜੁਨ” ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ 

ਸਫ਼ੈਦ, ਸਵੱਛ, ਉਜਲਾ। “ਮਹਾਭਾਰਤ” (ਵਿਰਾਟ-ਪਰਵ) 

ਅਨੁਸਾਰ ਉਜਲੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਕਾਰਣ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ 

“ਅਰਜੁਨ” ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ 'ਪਾਰਥ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕੁੰਤੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ “ਪਿਥਾ” ਸੀ। 

ਪ੍ਰਚੰਡ ਯੋਧਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਧਨੁਸ਼-ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ ਦੋਣਾਚਾਰਯ 



ਅਰਜਨ, ਪਾਂਡਵ 

ਤੋਂ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਦਭੁਤ ਤੀਰ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ 

ਦਾ ਪ੍ਰ ਦਰਸ਼ਨ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦੋਪਦੀ ਦੇ ਸੁਅੰਬਰ 

ਵੇਲੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਜੋ ਬਾਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ 

ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਣੀ। 

ਨਾਰਦ ਦੇ ਸੁਝਾਵ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਨਿਸਚੇ ਕੀਤਾ 

ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਂਡਵ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਂਡਵ ਨੂੰ ਦੋਪਦੀ ਨਾਲ 

ਇਕਾਂਤ-ਵਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਲਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ 

ਪੂਰਵਕ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਕ 

ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਬਾਹਮਣ ਦੀ ਪੁਕਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ 

ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿਚੋਂ ਧਨੁਸ਼-ਬਾਣ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ 

ਜਿਸ ਵਿਚ ਦ੍ੋਪਦੀ ਅਤੇ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ 
ਸਨ। ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਧਨੁਸ਼ 

ਬਾਣ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬ੍ਾਹਮਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਉਪਰੈਤ ਖ਼ੁਦ 

ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਨਵਾਸ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ। 

ਕੌਰਵ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਏ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਹਾਰਨ 

ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਨਵਾਸ ਲਈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਕ ਸਾਲ 

ਅਗਿਆਤ ਵਾਸ ਲਈ ਰਾਜਾ ਵਿਰਾਟ ਦੇ ਨਗਰ ਵਿਚ 

ਟਿਕਿਆ ਅਤੇ ਬਿ੍ਹੰਨਲਾ ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪੁੰਸਕ ਨਾਚ-ਸ਼ਿਕਸ਼ਕਾ 

ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਜਾ ਵਿਰਾਟ ਦੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਉੱਤਰਾ ਨੂੰ 

ਨਾਚ'ਕਲਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ 

“ਮਹਾਭਾਰਤ” ਵਿਚ ਉਲੇਖ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਾਵਤੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ 

ਉਰਵਸ਼ੀ ਨਾਂ ਦੀ ਅਪੱਛਰਾ ਦੀ ਕਾਮ-ਤ੍ਿਪਤੀ ਕਰਨ ਤੋੱ 

ਅਰਜਨ ਨੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਲਰਸਰੂਪ, ਉਰਵਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ 

ਨੂੰ ਨਿਪੁੰਸਕ ਵਾਂਗ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਚ ਕਰਨ ਦਾ 

ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਰਾਪ ਦਾ ਫਲ ਰਾਜਾ ਵਿਰਾਟ ਦੀ ਨੌਕਰੀ 

ਵੇਲੇ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪਿਆ। 

ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਸੀ ਕ੍ਿਸ਼ਣ ਦੀ ਭੈਣ 'ਸੁਭਦਾ” ਨਾਲ 

ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਅਭਿਮਨ੍ਯੁ” ਨਾਂ ਦਾ 

ਵੀਰ ਯੋਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ 

ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਨਾਗ ਕੰਨਿਆਂ 

ਉਲੂਪੀ ਤੋਂ ਇਰਾਵਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਪਤਨੀ 

ਚਿਤ੍ਾਂਗਦਾ ਤੋਂ ਬਭਰੂਵਾਹਨ ਜਨਮਿਆ। 

ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 

ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਯੁੱਧ-ਕਰਤੱਵ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਤੋ 

ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੇ “ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ” ਰਾਹੀ' 

ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਬੜੀ 

ਅਰਜਨ, ਪਾਂਡਵ 

ਬਹਾਦੁਰੀ ਨਾਲ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ, ਗੁਰੂ ਦੋਣਾਚਾਰਯ, ਕਰਣ 

ਆਦਿ ਅਦੁੱਤੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਸੀ ਕਿਿਸ਼ਣ 

ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਮਿਤਰਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਯੁੱਧ 

ਵਿਚ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਰਥਵਾਨ ਬਣੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੀ 

ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਨ ਕੇਵਲ ਇਸ ਦਾ ਰਥ ਚਲਾ ਰਹੇ 

ਸਨ, ਸਗੋ ਹਰ ਸੈਕਟ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ 

ਸਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਇਸ ਦੀ ਵੀਰਤਾ, ਪਰਾਕਮ ਅਤੇ ਵਿਜਯਸ਼ਾਲਤਾ 

ਭਾਰਤੀ ਸੈਸਕ੍ਿਤੀ ਦੀ ਗੌਰਵ-ਗਾਥਾ ਹੈ। “ਦਸਮ-ਗ੍ੰਥ' ਦੇ 

“ਚੌਬੀਸਾਵਤਾਰ” ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦਾ ਬਾਈਵਾਂ 

ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ - ਨਰ ਅਵਤਾਰ ਭਲੋ ਅਰਜਨਾ/ 

/ਜਿਹ ਜੀਤੇ ਜਗ ਕੰ ਭਟ ਗਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ 

ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ 
ਗਿਆ, ਪਰ “ਦੇਵੀ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ” (4/16/18-19) 

ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦਾ ਅੰਸ਼ਾਵਤਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ 

ਹੈ। “ਮਹਾਭਾਰਤ” (ਸ਼ਾਂਤੀ-ਪਰਵ/340) ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਣੂ ਨੇ 
ਨਾਰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 
ਅਵਤਾਰ ਲਏਗਾ ਤਾਂ ਮਹਾਵੀਰ ਅਰਜੁਨ ਨਾਰਦ ਦੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਨਰ 

ਅਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਸੈਸਾਰ ਦਾ ਹਿੱਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜੁਨ ਅਤੇ 

ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦੇ ਰੁਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋ ਬਾਦ ਜਦੋ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ 

ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਯੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੱਗ ਦੇ 

ਘੋੜੇ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਸੋਂਪਿਆ ਗਿਆ। 

ਇਸ ਨੇ ਬੜੀ ਵੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅਨੇਕ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ 
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ। 

ਜਦੋਂ ਯਾਦਵ ਕੁਲ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਾਈ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ 

ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉਤੇ ਦੁਆਰਿਕਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 

ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤਕ ਉਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਉਪਰੈਤ 

ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ, ਅਭਿਮਨ੍ਯੁ ਦੇ ਉੱਤਰਾ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ 

ਪੁੱਤਰ, ਪਰੀਕਸ਼ਿਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਸਮੇਤ 

ਹਿਮਾਲਯ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਥੇ ਇਹ ਬਰਫ਼ ਵਿਚ ਗਲ 

ਗਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਪਸਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤ 

ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਨਿਪੁੰਣਤਾ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਸੈਨ 
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੈਵੀ ਅਸਤ੍-ਸ਼ਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ । 



ਅਰਦਾਸ 

ਅਰਦਾਸ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 

ਅਨੇਕ ਥਾਂਵਾਂ ਉਤੇ ਹੋਈ ਹੈ।'ਅਰਦਾਸ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਉਤਪੱਤੀ 

ਬਾਰੇ ਦੋ ਧਾਰਣਾਵਾਂ ਪ੍ਚਲਿਤ ਹਨ। ਇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 

ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੇ 'ਅਰਜ਼ਦਾਸ਼ਤ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤਦਭਵ ਰੂਪ ਹੈ । ਦੂਜੀ 
ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ “'ਅਰ੍ਦ' (ਮੰਗਣਾ) ਧਾਤੂ ਨਾਲ 

“ਆਸ਼ਾ” (ਆਸ) ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਲੋਕ-ਉਚਾਰਣ 

ਅਨੁਰੂਪ ਬਣਿਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੂਜੀ ਵਿਉਤਪੱਤੀ 
ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਰਹਿਰਾਸ, ਸੁਹੇਲਾ 

ਆਦਿ ਵਾਂਗ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸਿੱਧਾਂ/ਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਟਕਸਾਲ 

ਦਾ ਢਲਿਆ ਸਿੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇਸ ਗੱਲ 

ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਸਿਧ-ਗੋਸਟਿ” ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਨੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਸੈਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ 

ਯੌਗਿਕ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ - ਸ਼ਾਣਿ ਸ਼ਆਆੰ ਅਰਦਾਨ 

ਹਮਾਗੀ ਪੁਛਉਂ ਸ਼ਾਚੁ ਚਾਰੋਂ / ਗੌਸ਼ ਨ ਕੀਜੈ ਉਤਰ ਦਨੈਨੈ 

/ਕਾਉਂ ਪਾਈਐ ਗੁਰਦੁਆਨੋਂ। (ਗੁਰੀ .੯੩੮)।ਉੱਜ ਵੀ ਅਰਦਾਸ 

ਕਰਨ ਪਿਛੇ ਕਿਸੇ ਨ ਕਿਸੇ ਇੱਛਾ ਅਥਵਾ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 

ਅਵੱਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 

ਪਰੈਪਰਾ ਦਾ ਉਲੇਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਗੇ ਆਤਮ- 

ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ -- ਨਾਨਕ ਏਕ ਕਹੈ ਅਰਦਾ7/ 

ਜੀਉ /ਪੰਡਾ ਸਭਾ ਤੇਠੈ ਪਲ /(ਗੁ ਰੰ .੨੫)। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ 

ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ - ਆਪ 

ਜਾਣੰ ਕਰੇ ਆਪ ਆਧੇ ਆਣੰ ਰਾਨ/ /ਤਿਸੰ ਅੰ ਨਾਨਕਾ 

ਖਾਲਿਇ ਕ?ਚੈ ਅਰਦਾਮਸ / (ਗੁ ਰੰ .੧੦੯੩)। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 
ਦੇਵ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦੋਵੇ' ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ 

-- ਦੁਇ ਕਰ ਜੰਡ ਕਰਉਂ ਅਰਦਾ/ਸੈ / ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਆਣਾ/ਹ 

ਰਸ /(ਗੁ.ਰੀ .੭੩੬-੩੭)। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ 

ਕੇ ਅਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰੂ ਅਗੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ 

ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਯਾਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਇਕ ਕਾਰਜ 

ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਵਜੋ' ਜਾਂ 
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ 

ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ -- ਕੀਤਾ ਲੌੜੀਆ ਕੰਮ ਸ਼ ਹੱਨ ਪਹਿ 

ਆਥੀਆ / ਕਾਰਜੁ ਦੀਇ ਸ਼ਵਾ/ਰ ਆਤਿਗੁਰ ਸਚੁ ਸ਼ਾਨ /ਸੰਤਾ 

ਸੰਗਿ ਨਿਧਾਨ ਆੰਮ੍ਤਿ ਚਾਲਆ /ਡੈ ਭੋਜਨ /ਮਹਰਵਾਨ ਦਾਸ਼ 

ਕਾ ਰਾਖੀਆ / ਨਾਨਕ ਗਹੇ ਗਣ ਗਾ/ਇ ਅਲਯੁ ਪ੍ਰਭੁ ਲਾਖੀਆੰ / 
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(ਗੁ.ਗੁੰ.੯੧)। 

ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ 

ਦ੍ੜ੍ਰਿਤਾ-ਪੁਰਵਕ ਆਤਮ-ਬਲ ਦਾ ਸੈਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ 

ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਰਵੋਚਤਾ ਦੀ 

ਧਾਰਣਾ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਉਮੈ , ਦੁਬਿਧਾ 

ਅਤੇ ਸੁਆਰਥ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕ ਵਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਸੈਭਵ ਸਥਿਤੀ 

ਸੈਭਵ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ 

ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਕਥਨ ਦੀ ਸਾਖ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ /ਬਰਥਨੰ 
ਕਦੇ ਨ ਹੋਵਈ ਲਨ ਕ ਅਰਦਾ/ਸ। (ਗੁ .ਰੰ.੮੧੯)। ਸੱਚ ਤਾਂ 

ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਾ ਕਉਂ /ਨੈਘਨ ਨ ਕੋਊ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾ 

ਆਗੇ ਅਰਦਾ/ਸ /(ਗੁ ਗੰ .੭੧੪)। 

ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਗੁਰੂ-ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਇਸ 

ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਸਰਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਰਦਾਸ 

ਕਰਨ/ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 
ਜਨਮਸਾਖੀ ਸਾਹਿਤ, ਦਬਿਸਤਾਨੇ-ਮਜ਼ਾਹਬ ਅਤੇ ਗੁਰੂ- 

ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਰੂਪ 

ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਵੇਲੇ ਪ੍ਚਲਿਤ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ “ਸੁਖਮਨੀ” ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੌਥੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ 

ਦੀ ਆਖ਼ੀਰਲੀ ਪਦੀ ਉਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ - ਤੂ ਠਾਕਰ ਤਮ 

ਪਹਿ ਅਰਦਾ/ਨ / ਜੀਓ /ਮੰਡ ਸ਼ਡ  ਤੌਠੀਂ ਰਲੇ/ ਤੁਮ ਆਤਾ 

/ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਮਰੇਕਾ ਤੇਠੇਂ / ਤੁਮਗਾੰ #੍ਿਪਾ ਆਹ ਸੂਖ ਘਨੰਨੋ / 
ਕੀਇ ਨ ਲਾਨੰ ਤਮਰਾ ਅੰਤ / ਊਂਚੇ ਤੇਂ ਉੱਚਾ ਭਗਵੰਤਾ / ਸਗਲ 
ਸ਼ਮਗ੍ਾੰ ਤੁਮਨੈ ਸਾਤ੍ਰਿ ਧਾਗਾ / ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਇ ਸ਼ ਆ/ਗਿਆਕਾਗੀ / 

ਤੁਮਗੀ ਗਾਤਿ /ਆਤ ਤੁਮ ਗੰ ਜਾਨੀ/ ਨਾਨਕ' ਦਾਸ ਸਦਾ 

ਕੁਰਸ਼ਾਨ7/(ਗੁ ਰੀ .੨੬੮)। 

ਫਿਰ “ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ” ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਉੜੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ 

ਅਤੇ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਕੇ , 
ਫਿਰ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਚਾਰ ਸਾਹਬਿਜਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਥ ਲਈ 

ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਾਕਿਆਂ ਨੂੰ 

ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਅਗੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਸੈਕਲਪ ਨੂੰ ਦ੍ੜ੍ਹ 

ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 

ਹੈ। ਕਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਅਥਵਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪੌਮ ਵਸ ਕਈ 
ਨਿਮਰਤਾ ਅਥਵਾ ਬਿਨੈ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ 

ਨੂੰ ਲੈਮਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਚਿਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ 
ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਪਰ ਚੂੰਕਿ ਇਹ 



ਅਰਨਸਟ ਟ੍ਰਪ 

ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 

ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਠਹਰੇ ਵਿਚ 

ਬੈਨ੍ਹਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਅਰਨਸਟ ਟੁਰੰਪ : ਵੇਖੋ 'ਟ੍ਰੰਪ। 

ਅਰੁਣ : ਭਗਤ ਤ੍ਲੋਚਨ ਨੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ (ਬੀਂਡੇ ਦੀਆਂ 

ਟੰਗਾਂ ਭੈਨਣ) ਕਾਰਣ ਅਰੁਣ ਦਾ ਪਿੰਗਲਾ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ 

- /ਥਲੂ ਕਾ ਦ੫ਭ' ਸਾਨ ਤਾਚੇ ਨੇ ਸੁਆਰਥੀ ਪੰ ਰਾਇ 

ਗਰੜ ਤਾਚੰ ਬਾਧਵਾ / ਕਰਮ ਕਾਠ #ਰਣ /ਪੰਗਲਾ ਨ / 

(ਗੁ.ਰਰੰ.੬੯੫)। (ਅਰਥਾਤ: ਭਾਵੇ ਸਾਰਥੀ ਅਰੁਣ ਦਾ ਸੁਆਮੀ 

ਸੂਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰਾ ਗਰੁੜ ਹੈ ਪਰ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੂਲ੍ਹਾ ਹੋ 
ਗਿਆ ਹੈ)। ਰ੍ 

ਸੂਰਜ ਦਾ ਰਥਵਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਰੁਣ 

ਕਸ਼ਯਪ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਪੌਰਾਣਿਕ ਆਖਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ 

ਕਸ਼ਯਪ ਨੋ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਪਤਨੀਆਂ - ਕਦਰੂ ਅਤੇ ਵਿਨਤਾ 

ਉਤੇ ਪ੍ਸੈਨ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕਦਰੂ ਨੇ 

ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਗ-ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ 

ਵਿਨਤਾ ਨੇ ਕੇਵਲ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗੇ ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 

ਇਹ ਦੋਵੇ' ਕਦਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੌਂ ਅਧਿਕ ਬਲਵਾਨ 
ਹੋਣ। 

ਅਤੇ ਵਿਨਤਾ ਨੇ ਕੇਵਲ ਦੋ। ਪੰਜ ਸੌ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਉਪਰੈਤ 

ਕਦਰੂ ਦੇ ਅੰਡਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਕਦਰੂ 

ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਨਤਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ 

ਦੇਖਣ ਦੀ ਰੀਝ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਕਾਹਲ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 

ਇਕ ਅੰਡੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੇ ਧੜ ਵਾਲਾ, 

ਲਾਲ ਰੋਗ ਦਾ ਪਿੰਗਲਾ ਜੀਵ (ਪੰਛੀ) ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜੋ 

“ਅਰੁਣ” ਅਖਵਾਇਆ। ਦੂਜੇ ਅੰਡੇ ਵਿਚੋਂ' ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗਰੜ 

ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਰੁਣ ਦਾ ਚੂੰਕਿ ਹੇਠਲਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ 

ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਅਨੂਰੁ" (ਅਨ-ਊਰੁ) ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼੍ਯੈਨੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ 'ਸੈਪਾਤੀ” 

ਅਤੇ “ਜਟਾਯੂ” ਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। 
ਅਰੁਣ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦਾ ਰਥਵਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣ ਤੋੱ' ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਆਕਾਸ਼ 

ਵਿਚ ਲਾਲੀ ਛਾ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਰੁਣ ਦੀ ਸੁਰਖੀ 

ਦਾ ਹੀ ਝਲਕਾਰਾ ਹੈ। 

ਅਲਾ/ਅਲਾਹ 

ਅਲਖ : ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਨ ਜਾ 

ਸਕੇ , ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਨ ਦੇਵੇ , ਅਦ੍ਰਿਸ਼। ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ 

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਆਲਥ' 

ਅਪਾਰਾ / ਕਇ ਨ ਜਾਣੰ ਤਰਾ ਪਰਵਾਰਾ/ (ਗੁ ਗੰ .੧੦੬੦)। 

ਉੱਜ ਇਹ ਨਾਥ-ਪੰਥੀ ਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਹੈ। 

ਨਾਥ-ਯੋਗੀ ਜਦੋਂ ਖੱਪਰ ਅਗੇ ਕਰਕੇ ਭਿਖਿਆ ਮੰਗਦੇ ਹਨ 

ਤਾਂ “ਅੱਲਖ ਅੱਲਖ' ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। 

“ਅੱਲਖ” ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਯੋਗੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ 

ਅੱਲਖ-ਨਾਮੀ ਜਾਂ ਅੱਲਖਧਾਰੀ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ 

ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਦੇ ਯੋਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ 

ਯੋਗੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਮੂਰਤੀ-ਪੁਜਾ ਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ 

ਪ੍ਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁਚੀ 

ਰਖਦੇ ਹਨ। ਜਾਤਿ-ਭੇਦ-ਭਾਵ ਤੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਹਨ । 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਬੜੇ ਸਰਲ ਅਤੇ 

ਸਾਦੇ ਹਨ। ਬਾਹਰਲੇ ਆਡੰਬਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ 

ਰਖਦੇ । 

ਭਿਖਿਆ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗੀ ਲੋਕ “ਅੱਲਖ” ਦੀ 
ਉਸਤਤ ਵਿਚ ਜੋ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 'ਅੱਲਖ” 

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਨਾਥ-ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੀ ਇਸੇ 

ਪਰੈਪਰਾ ਵਿਚ 'ਅੱਲਖ” ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ। ਕਈ “ਅੱਲਖ” 

ਦੇ ਨਾਲ “ਨਿਰੈਜਨ” (ਵੇਖੋ) ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋ' ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। 

ਅਲਾ/ਅਲਾਹ : ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਲਈ ਮੁੱਖ 

ਰੂਪ ਵਿਚ “ਅਲਾ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ 

ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਾਚਕ ਵਜੋ' ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ 

ਗਿਆ ਹੈ -- ਸੋਈ ਲਗੰ ਸ਼ਚ /ਜੇਸ਼ ਤੂ ਦੇਹਿ ਅਲਾ/ 

(ਗੁ.ਗੂੰ.੩੯੭); ਭਗਤਿ ਨਿਰਾਲੀ ਅਲਾਹ ਦਾ ਜਾਪੈ ਰੁਰ 

ਵੀਚਾ/ਨ /(ਗੁ ਗੰ .੪੩੦)। “ਅੱਲ੍ਹਾ” ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਤਨ ਹੈ। 

ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ “ਅਲ ਇਲਾਹ” ਹੈ। 

ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ 'ਕਲਮਾ” ਵਿਚ ਇਸ 

ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪ੍ਰਯੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ 

ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪਰਿਚਿਤ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ 

ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ' ਸੀ। 
ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਚ 

ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਵੋਚ ਧਾਰਮਿਕ 



ਅਲਾ/ਅਲਾਹ 

ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। 

ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕ ਕੁਰਾਨ” ਵਿਚ ਕੇਵਲ 

ਅੱਲ੍ਹਾ ਨੂੰ ਹੀ ਇਬਾਦਤ (ਉਪਾਸਨਾ) ਦੇ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ 

ਹੈ।ਉਸ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦਾ 

ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਹੈ। ਉਸ 

ਦਾ ਬਜਰ ਪਾਪ ਖਿਮਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਲ੍ਹਾ ਕੇਵਲ 

ਇਕ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੈਮਦ ਨੇ ਇਲਾਹੀ ਤੌਹੀਦ (ਇਕੇਸ਼ੂਰਵਾਦ) 

ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੈਕਲਪ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਤਰ 

ਇਸੇ ਸੈਕਲਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨ ਕੀਤਾ 

ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਲ੍ਹਾ ਰੁਪ-ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ 
ਹੈ। ਉਸ ਅਨੰਤ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਤਾਂ 

ਸਮਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ 

ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਰਗ ਤਨਜ਼ੀਹੀ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਦਾ 

ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੈਸਾਰਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। 

ਸੰਸਾਰਿਕ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ 

ਸਕਦੀ ਕਿਉਕਿ ਸੈਸਾਰ ਦਾ ਹਰ ਉਪਮਾਨ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰਜਿਆ 
ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਰਗ ਤਸ਼ਬੀਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ 

ਉਸ ਦੇ ਨੂਰ ਦਾ ਪਾਸਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਥਾਂ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਉਹੀ 

ਵਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋ ਵੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ 

ਵਸਤੂ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਵਾਏ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ 

ਅਸਥਾਈ ਸੈਸਾਰ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਨਿਆਰਾ ਹੈ। ਉਹ 

ਉਦੋ' ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਦੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੈਸਾਰ ਹੋਂਦ 

ਵਿਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋ' ਸੈਸਾਰ ਦੀ 

ਹਸਤੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। 

ਅੱਲ੍ਹਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਸਿਰਜਨਾ ਕਰਨਾ। 

ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ “'ਸਿਰਜਨਹਾਰ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ 

ਸਿਰਜਨਹਾਰਤਾ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਈ 

ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਰਵ-ਸ੍ਸ਼ਠ ਸਿਰਜਨਹਾਰ 

(“ਅਹਸਨੁਲ ਖਾਲਿਕੀਨ”) ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਰਵ- 

ਗਿਆਨ-ਸੈਪੰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਸੁੰਦਰ (“ਜਮੀਲ”), 

ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ('ਗ਼ਫ਼ਾਰ), ਖਿਮਾਵਾਨ ('ਗ਼ਫ਼ੂਰ”), 

ਨਿਆਂਸ਼ੀਲ (ਅਲਅਦਲ”), ਸਹਿਨਸ਼ੀਲ ((ਅਲਹਲੀਮ”), 

ਪਾਲਣਹਾਰ, ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ ਆਦਿ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੇ 99 

ਸਿਫ਼ਾਤੀ ਨਾਂ ਕੁਰਾਨ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਂਵਾਂ ਦੇ 

ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੀ ਤਸਬੀਹ (ਮਾਲਾ) ਵਿਚ 99 

ਅਲਾ/ਅਲਾਹ 

ਮਣਕੇ ਪਰੋਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਲ੍ਹਾ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਕੇਵਲ ਵਾਚਕ ਨਾਂ 

ਹੈ। 

ਅੱਲ੍ਹਾ ਇਸ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਿਰਜਕ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ 

ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ,'ਪਰ ਇਸ ਤੋੱ' ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 

ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਦਾ 

ਇਕ ਅੰਗ ਹੈ , ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੇਸ਼ਠ ਅਤੇ ਸਚੇਤ ਹੈ। ਸਨਮਾਰਗ 

ਅਤੇ ਕੁਮਾਰਗ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਵਲ 

ਇਸੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਦ੍ਿਸ਼ਟ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ 

ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 

ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। 

ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੇਵਲ ਮਨੱਖ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਸੈਭਵ 

ਹੈ। ਨੌਕੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਚਲਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਿਆਈ ਕਰਨਾ ਮਨੱਖ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ 

ਸਾਰਥਕ ਪੱਖ ਹੈ। 

ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਰੱਬੀ ਮਿਹਰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੁਖ 

ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਿਆ 
ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ 

ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ 

ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਹੈਕਾਰ ਕਾਰਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 

ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ “ਜਾਹਿਦ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ “ਜਾਹਿਲ” ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ 

ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਗਿਆਨ ਕਾਰਣ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ 

ਦੇ ਅਸਮਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 

ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ (ਨਾਇਬ) ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਹੋਰ 
ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੌਰਵਤਾ ਵਲ ਸੰਕੇਤ 

ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਨੱਖ ਦਾ ਵੀ ਕਰਤੱਵ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 

ਨੂੰ ਉਸਾਰੁ ਮੋੜ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪ੍ਯੋਜਨ ਦੇ 

ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੇ । ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ, 

ਪਰ ਕੁਝ ਸੁਤੰਤਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਜਦਾ 

ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਰਤਮਾਨ 

ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 

ਸਰੂਪ-ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਚ ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਮਰਥਤਾ ਨਹੀਂ 
ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ (ਅਮਲਾਂ) ਦਾ ਉਤਰਦਾਈ ਹੈ। ਜੇ 

ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਤਕਦੀਰ ਦਾ ਮਾਲਕ 



ਅਲਾਹਣੀ (ਕਾਵਿ-ਰੂਪ) 

ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਅਲਾਹਣੀ (ਕਾਵਿ-ਰੂਪ) : ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਕ ਸੋਗੀ 
ਜਾਂ ਮਾਤਮੀ ਲੋਕਗੀਤ ਹੈ ਜੋ ਕੇਵਲ ਮਰਨ ਦੇ ਅਵਸਰ ਉਤੇ 

ਹੀ ਰੁਦਨਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ 

ਹੋਰ ਅਵਸਰ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ 

ਇਕੱਲਿਆਂ ਜਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਣਗੁਣਾਉਣਾ ਵੀ 

ਬਦਸ਼ਗਨੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 

ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਕਸਬੇ ਦੀ ਨੈਣ , ਮਿਰਾਸਣ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਰਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦੀ 

ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖੜ੍ਹੋ ਕੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੀ ਹੈ । ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਰਨ ਆਈਆਂ 

ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਘੇਰੇ 

ਵਿਚ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਖੜੋ ਕੇ ਮ੍ਰਿਤ ਵਿਅਕਤੀ 

ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੋਲ ਕੇ “ਹਾਇ ਹਾਇ” ਦੇ ਤਾਲ 'ਤੇ 

ਰੋਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿਆਪਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਆਪਾ 

ਮੱਥੇ, ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਪੱਟਾਂ ਉਪਰ ਕੁਾਮਵਾਰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਚਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਲੀ, ਪਰ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ 

ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 

ਇਕ ਤਾਲ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਮੱਥੇ, ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਪੱਟਾਂ ਉਤੇ ਵਜਦੇ 

ਹਨ। ਤਾਲੋਂ ਘੁਸਣ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਨੈਣ ਬਾਹਰ 

ਵੀ ਕਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 

ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਯੂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਲਾਹਣੀ ਤਿੰਨ 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ - ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਪਾਈ ਅਲਾਹਣੀ 

ਬੜੀ ਹਿਰਦੇ ਬੇਧਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਿ੍ਤੂ 'ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ 

ਅਲਾਹਣੀ ਵਿਚ ਮਮਤਾ ਦਾ ਪੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਰਧ 

ਦੀ ਮੰਤ ਵੇਲੇ ਪਾਈ ਗਈ ਅਲਾਹਣੀ ਵਿਚ ਕਰੁਣ ਰਸ ਵਿਚ 

ਕਈ ਵਾਰ ਠਠੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਰੋਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰਸਾਂਤਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰੀਕਣਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮਰਦਾਵੇਂ' ਜ਼ਨਾਨੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਕਰਕੇ 

ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ - ਤੰਦ ਅਜੇ 

ਨਾ ਕੱਤੀ, ਧੀਏ ਮੋਰਨੀਏ, ਹਾਇ ਹਾ-ਧੀਏ ਮੋਰਨੀਏ, ਮੁਛ 

ਅਜੇ ਨ ਫੁਟੀ, ਸ਼ੇਰ ਸਰੂ ਜਿਹਾ, ਹਾਇ ਹਾ-ਸ਼ੇਰ ਸਰੂ ਜਿਹਾ 

ਆਦਿ। 

ਨੈਣਾਂ ਜਾਂ ਮਿਰਾਸਣਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 

ਲਈ ਅਲਾਹਣੀਆਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਤਨੀ ਸਮਰਥਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਕੇ ਉਤੇ 

ਅਲਾਹਣੀਆਂ (ਬਾਣੀ) 

ਤੁਰੈਤ ਅਲਾਹਣੀ ਦੇ ਬੋਲ ਘੜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ 

ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਜਾਗਿ੍ਤੀ ਆਉਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 

ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਸੁਖਾਵਾਂ ਅਤੇ 

ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉ” 

ਅਲਾਹਣੀਆਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਲੋਕ-ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 

ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਅਧਿਕਤਰ ਲੋਕ- 

ਪਰੈਪਰਾ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ 

ਸਾਰੇ ਲੋਕ-ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਵਿ-ਰੂਪਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਉਤੇ 
ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ ਵਿਚ ਪੰਜ ਅਲਾਹਣੀਆਂ ਦੀ 

_ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਅਲਾਹਣੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਿਤ ਵਿਸ਼ਾ ਵਿਯੋਗ-ਜਨਿਤ ਵੈਰਾਗ 

ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੀ 

ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੈਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਗੁਰੂ 

ਜੀ ਨੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਰਨੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ 

ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਉਤੇ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ 
ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। 

ਅਲਾਹਣੀਆਂ (ਬਾਣੀ) : ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ ਵਿਚ ਇਸ 
ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਨੌ' ਅਲਾਹਣੀਆਂ ਦਰਜ ਹਨ, ਪੰਜ ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਹਨ। 

“ਅਲਾਹਣੀ” (ਵੇਖੋ) ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੋਗੀ ਲੋਕ-ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਇਕ 

ਵੰਨਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ 

ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਦੁਖੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੁ 
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਇਸ ਲੋਕ-ਗੀਤ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ 

ਆਪਣੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਗਟਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਕੇ 

ਲੋਕ-ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੈਪਰਕ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ 

ਭਾਵੇ' ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ 
ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਜ ਲਗਦਾ 

ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੇ ਮਨ 

ਵਿਚੋ' ਮੰਤ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ 

ਕੀਤਾ ਹੈ -- ਗਾਵਹ ਕਤ ਨ /ਝਰਹੜਾ ਨਾਨਕ ਛੂਹਮ 

ਬਚਾਨੋਂ / 

ਰੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋੌਮ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ 

ਵਿਯੋਗ ਵਿਚ ਰੋਇਆ ਜਾਏ। ਉਸੇ ਦਾ ਮਰਨਾ ਸੱਚਾ ਹੈ ਜੋ 



ਅਲਾਹਣੀਆਂ (ਬਾਣੀ) 

ਮਰਣ ਉਪਰੋਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਲੋ' ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ 

ਪਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ 

ਪ੍ਤਿਸ਼ਠਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਅਲਾਹਣੀਆਂ ਵਿਚੋ' ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ, 

ਚੌਥੀ ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਵਿਚ ਛੇ-ਛੇ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਪਦੇ 

ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਛੰਦ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੁਝ ਸੀਮਾ ਤਕ 

ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੀਜੀ ਅਲਾਹਣੀ ਵਿਚ ਚਾਰ-ਚਾਰ 

ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਅੱਠ ਪਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੌਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲੇ ਪਦੇ ਤੋੱ 

ਬਾਦ ਇਕ ਤੁਕ “ਰਹਾਉ” ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੁਵੈਯਾ 

ਛੰਦ ਦੀ ਕੁਝ ਛਾਇਆ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇ 

ਅਨੁਕੂਲ ਵੈਰਾਗਮਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਅਲਾਹਣੀਆਂ ਤੌ ਬਾਦ ਚਾਰ 

ਅਲਾਹਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਦਰਜ ਹਨ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ “ਅਲਾਹਣੀ” ਸਿਰਲੇਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, 

ਪਰ ਆਖੀਰ ਉਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਕੁਲ ਜੋੜ ਵਾਲੇ ਅੰਕ ਤੋ' ਸਾਰੀ ਗੱਲ 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਇਸ ਸੋਗਮਈ ਲੋਕ-ਗੀਤ ਨੂੰ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ 

ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਅਲਾਹਣੀਆਂ ਵਿਚ 

ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ, 

ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਿ੍ਤੂ ਅਤੇ ਪਤੀ-ਵਿਯੋਗ ਵਿਚ ਸੰਬੰਧਿਤ 

ਦੁਖਦਾਇਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਚਿਤ੍ਣ ਕਰਕੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੁਪੀ ਸਦੀਵੀ ਪਤੀ ਨਾਲ ਏਕਾਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ 

ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੰਕਿਕ 

ਰੁਦਨ ਵਾਂਗ ਦੁਖ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਵ ਪਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 

ਸਗੋਂ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਵਸ ਵਿਚ ਪਈ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਖ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਣ ਮਿਥਿਆ 
ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੁਖ ਤੋ' ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ 

ਇਕੋ-ਇਕ ਉਪਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਯਸ਼ ਗਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ - ਸਾਂਣਅਹੁ ਕੰਤ ਮਹੌਲੀੰਹੋਂ 

/ਪਰ ਸੰਵਿਹ ਸ਼ਥਾੰਦਿ ਵਾਚਾ/ਨ / ਆਗਵਣਵੰਤਾਂ /ਮਨਿ ਨ ਜਾਣਈ 

ਮੁੱਠ ਰੋਵੈ ਕੰਤ /ਵਸਾ/ਨੇ /(ਗੁ ਗੰ .੫੮੩) 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਅਲਾਹਣੀਆਂ ਵਿਚ ਛੇ-ਛੇ ਤੁਕਾਂ ਦੇ 

ਚਾਰ-ਚਾਰ ਪਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ “ਛੰਤ” ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ 

ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਛੰਦ ਵਾਂਗ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ 

ਤੁਕ ਵਿਚ ਵਾਕਾਂਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰਾਵਿਤੀ ਅਤੇ ਕਲਸ ਛੰਦ ਨਾਲ 

ਮਾੜਾ ਸੈਬੈਧੀ ਕੁਝ ਸਮਾਨਤਾ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 

ਭਾਸ਼ਾ ਵੈਰਾਗਮਈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। 
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ਅਲੰਕਾਰ (ਕਾਵਿ) : ਵੇਖੋ 'ਕਾਵਿ ਅਲੰਕਾਰ'। 

ਅਵਗਣ : ਵੇਖੋ “ਗੁਣ'। 

ਅਵਤਾਰ : ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੇਦ ਪਾਉਣ ਲਈ “ਅਵਤਾਰ' ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰਥ 
ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ - ਅਵਤਾਰ ਨਾ ਜਾਨ/ਨਿ ਅੰਤ / ਪਰਮੇਸਰ 

ਪਾਰਲ੍ਹਹਮ ਝੰਅੰਤ (ਗ .ਰੀ.੮੯੪)। 

“ਅਵਤਾਰ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਨੀਵੇ' 

ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਉਤਰਨਾ (ਅਵਤਰਣਮਵਤਾਰ:)। ਪਰ ਇਸ ਦੇ 

ਸਾਧਾਰਣ ਅਰਥ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਰਥ ਵੀ ਹੈ-- 

ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਬੈਕੁੰਠ-ਧਾਮ ਤੋਂ ਭੂ-ਲੋਕ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਲੀਲਾ 

ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ। ਸਨਾਤਨੀ ਹਿੰਦੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 

ਅਨੁਸਾਰ ਈਸ਼ਵਰ ਭਾਵੇ' ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ 

ਸਮੇ'-ਸਮੇਂ' ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ 

ਆਪਣੀ ਯੋਗ-ਮਾਇਆ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਸੋਬੈਧਿਤ 

ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਦੀ 

ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਜਾਂ ਅਵਤਰਣ,ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ 

ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰਵਾਦ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੈਦੇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਵਤਾਰਾਂ ਸੰਬਧੀ 

ਉਲੇਖ ਵੈਦਿਕ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਵਤਾਰਾਂ 

ਸੇਬੋਧੀ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਚਰਚਾ ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਹੋਈ 

ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨ ਕੋਈ 

ਅਵਤਾਰ-ਪ੍ਰਸੈਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਵ-ਮਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 

ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੈਕਰ ਦੇ ਅਨੇਕ ਅਵਤਾਰਾਂ 

ਦਾ ਬਿੱਤਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਸ਼ਣਵ ਪੁਰਾਣਾਂ 

ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਅਵਤਾਰ ਦਸੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 

ਹੋਰਨਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ 

ਆਖਿਆਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਵਿੱਸ਼ ਆਦਿ ਕਈ 

ਸੌਰ ਪੁਰਾਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਅਵਤਾਰ 
ਗਿਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਰਕੰਡੇਯ ਆਦਿ ਸ਼ਾਕਤ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ 

ਦੇਵੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਗਣਪਤੀ 

ਦੇ ਸਗੁਣ ਜਾਂ ਅਵਤਾਰੀ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 

ਪਾਲਕ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ 

ਵਰਣਨ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਅਧਿਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੇ ਦਸ 

ਅਵਤਾਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ -- ਮਤ੍ਸ੍ਯ, ਕੂਰਮ, ਵਰਾਹ, 
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ਨਿਸਿੰਹ, ਵਾਮਨ, ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ, ਰਾਮ, ਕ੍ਿਸ਼ਣ, ਬੁੱਧ ਅਤੇ 

ਕਲਕੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਕਾਲਪਨਿਕ ਜਾਂ ਮਿਥਿਕ 

ਹਨ, ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸਵਾਂ 

ਕਲਕੀ ਅਵਤਾਰ ਕਲਿਯੁਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ 

ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਪੱਖੀਆਂ 

ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰਾਮ ਅਤੇ 

ਕ੍ਿਸ਼ਣ ਦਾ ਅਧਿਕ ਵਰਣਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

“ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ” (ਸਕੌਧ 1/3) ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੇ 

ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 22 ਲਿਖੀ ਹੈ -ਸਨਕਾਦਿਕ, ਸੂਕਰ 

(ਵਰਾਹ), ਨਾਰਦ, ਨਰ-ਨਾਰਾਇਣ, ਕਪਿਲ, ਦੱਤਾੜ੍ਰੇਯ, 
ਸੁਯੱਗ, ਰਿਸ਼ਭਦੇਵ, ਪਿ੍ਬੂ, ਮਤ੍ਸਯ, ਕੱਛਪ, ਧਨਵੰਤਰੀ, 

ਮੋਹਿਨੀ, ਨਰਸਿੰਹ, ਵਾਮਨ, ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ, ਵਿਆਸ, ਰਾਮ, 

ਬਲਰਾਮ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ, ਬੁੱਧ, ਕਲਕੀ। ਪਰ ਇਸ ਪੁਰਾਣ (ਸਕੌੰਧ 

2/7) ਵਿਚ ਇਕ ਥਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 24 ਕਰ ਦਿੱਤੀ 

ਗਈ ਹੈ। ਉਥੇ ਨਾਰਦ ਅਤੇ ਮੋਹਿਨੀ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਉਲੋਖ ਨਹੀਂ 

ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਲਰਾਮ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਮੰਨਿਆ 

ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੰਜ ਅਵਤਾਰ ਇਹ ਹਨ - ਮਨੁ, ਹੈਸ, 

_ਹਯਗੀਵ, ਗਜ-ਤ੍ਾਸ ਨਿਵਾਰਕ, ਧੂਹ ਸਹਾਇਕ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ 

ਕਿ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਸਮਾਨ 

ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ , ਫਿਰ ਵੀ 24 ਗਿਣਤੀ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ 

ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੇਅੰਤ 
ਹੈ। “ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ' (ਸਕੌਧ 1/3) ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਵੇਂ ਅਗਾਧ 

ਸਰੋਵਰ ਤੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਨਾਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਿ-ਸਰੂਪ ਹਰਿ ਤੋਂ ਅਸੈਖ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦਭਵ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਧਿਕਤਰ ਰੱਖਿਅਕ 

ਅਤੇ ਪਾਲਕ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਣੂ ਤਦੋ' 
ਅਵਤਾਰ ਲੈਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਹਾਨੀ ਅਤੇ ਅਧਰਮ ਦਾ 

ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੇ ਅਵਤਾਰਾਂ 

ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। “ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ” (4/7-8) ਵਿਚ ਇਸੇ 

ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ' ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ 
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ-ਜਦ ਧਰਮ ਦੀ ਹਾਨੀ ਅਤੇ ਅਧਰਮ ਦਾ 

ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਤਕ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਰਚਦਾ ਹਾਂ 

(ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ); ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂ (ਸਾਤਵਿਕ ਰੁਚੀਆਂ ਵਾਲੇ) 
ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਮ ਕਰਨ 

ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 

ਕਰਨ ਲਈ, ਯੁਗ-ਯੁਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ (ਯਦਾ ਯਦਾ 
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ਹਿ ਧਰ੍ਮਸ੍ਯ...)। “ਦਸਮ ਰਥ” ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ - 

ਜੜ ਜਲ ਹੌਤ ਆਰਸ਼/ਟ ਅਆਪਾਰਾ/ ਤਝ ਤਬ ਦਹ ਧਰਤ 

ਆਵਤਾਰਾ / ਕਾਲ ਸ਼ਬਨ ਕੇ ਪਖ ਤਮਾਸ਼ਾ / ਅਤਹ ਕਾਲ ਕਰਤ 

ਹੈ ਨਾਸ਼ਾ/ ਇਸ ਗੰਥ ਵਿਚ ਵਰਣਿਤ ਚੌਬੀਸ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ 

ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ - ਮੱਛ, ਕੱਛ, ਨਰ, ਨਾਰਾਇਣ, 

ਮਹਾਮੋਹਿਨੀ, ਬੈਰਾਹ, ਨਰਸਿੰਘ, ਬਾਵਨ, ਪਰਸਰਾਮ, ਬ੍ਹਮਾ, 

ਰੁਦੁ , ਜਲੰਧਰ, ਅਦਿੱਤੀ ਪੁੱਤਰ, ਮਧੁ-ਕੈਟਭ ਸੈਘਾਰਕ , ਅਰਹੈਤ 

ਦੇਵ, ਮਨੂ, ਧਨਵੰਤਰ, ਸੂਰਜ, ਚੰਦ , ਰਾਮ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ, ਨਰ 

(ਅਰਜਨ), ਬਊਧ, ਨਿਹਕਲੰਕੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ 

ਵਰਗੀਕਰਣ ਕਲਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਣ-ਅਵਤਾਰ ਜਾਂ 

ਅੰਸ਼ਾਵਤਾਰ ਨਾਂਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। “ਦਸਮ-ਗ੍ਰੰਥ” 

ਵਿਚ “ਉਪਾਵਤਾਰ” (ਵੇਖੋ) ਨਾਂ ਅਧੀਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਤੇ ਰੁਦ ਦੇ 

ਆਖਿਆਨ ਦਰਜ ਹਨ। 

ਵਿਸ਼ਣੂ ਵਾਂਗ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਨੇਕ 

ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਸ਼ਿਵ, 

ਲਿਗ, ਵਾਯੂ ਆਦਿ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।'ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ” 

(ਸਤਰੁਦੁ ਸੈਹਿਤਾ/ਅ.17) ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਣੂ ਵਾਂਗ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਵੀ 
ਦਸ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਇਕ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ 

ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਹਾਕਾਲ ਪ੍ਰਮੁਖ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਮਹਾਕਾਲੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ 

ਅਧਿਕਤਰ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਉਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਵਤਾਰ 

ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਜਿਤਨੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕੇ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਣਪਤੀ, ਸੂਰਜ, ਬ੍ਹਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀਆਂ 

ਅਵਤਾਰ--ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤੀ ਮਾਨਤਾ ਪਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕੀਆਂ। ਮੱਧਕਾਲ ਤੱਥ ਬੌਧ ਅਤੇ ਜੈਨ ਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ 

ਅਵਤਾਰਵਾਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਹ ਅਵਤਾਰਵਾਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇਤਨੀ ਪ੍ਥਲ 

ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ 

ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ 

ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਵਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ “ਅੰਸ਼ਾਵਤਾਰ' (ਵੇਖੋ) 

ਅਤੇ “ਉਪ-ਅਵਤਾਰ' (ਵੇਖੋ) ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵੀ ਮੰਨੀਆਂ 

ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰ੍ 

ਨਿਰਗੁਣਵਾਦੀ ਧਰਮ ਸਾਧਕਾਂ ਜਾਂ ਸੈਤਾਂ ਨੇ ਅਵਤਾਰਾਂ 

ਨੂੰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਗੁਣ 

ਉਪਾਸਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਵਤਾਰ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ 

ਸਥੂਲ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ-ਪੂਜਾ ਆਵੱਸ਼ਕ 
ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣਵਾਦੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਣ- 
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ਮਹਾਤਮ ਦਾ ਉਲੇਖ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, (ਜਿਵੇਂ ਗੰਨ ਸੁਗ ਜੁਗ 

ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ ਧੰਜਲ ਰਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ / 

ਹਰਨਾਖਸ਼ ਦੁਸਟ ਹਨ ਆ/ਨਆ ਪ੍ਰਹਲਾਦੁ ਤਰਾ/ਇਆ / 

ਗੁ.ਗੁੰ.੩੫੧)। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੇਦ ਪਾਉਣ ਦੇ 

_ ਅਸਮਰਥ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸ਼ 

ਅਵਤਾਰ ਰਾਜ ਹੋਇ ਵਰਤੇ ਮਹਾਦੋਵ ਆਓਨੂਤਾ / /ਤੰਨ ਭ7 

ਅੰਤ ਨ ਪਾਇਓ ਤੌਰਾ ਲਾਇ ਥਕੇ /ਝੈਭੂਤਾ / (ਗੁ .ਰ੍ .੭੪੭)। 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਦਾ ਖੰਡਨ 

ਅਤੇ ਮੂਰਤੀ-ਪੂਜਾ ਦਾ ਨਿਖੇਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਅਵਤਾਰਵਾਦ : ਅਵਤਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਧਾਂਤ। ਵੇਖੋ 

“ਅਵਤਾਰ`। 

ਅਵਧੂਤ,/ਅਵਧੂਤਾ : ਵੇਖੋ “ਅਉਧੁ/ਅਵਧੂ ।' 

ਅਵਿਦਿਆ : ਵੇਖੋ ਅਥਿਦਿਆ।” 

ਆਈ-ਪੰਥ : ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ “ਜਪੁ-ਜੀ” ਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 

ਵਿਚ ਆਈ-ਪੰਥ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਦੀ ਭਾਵਾਤਮਕ ਵਿਆਖਿਆ 

ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ.ਸਾਰੀ (ਮਨੁੱਖਤਾ) ਪ੍ਰਤਿ ਮਿਤਰਤਾ 

ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਵਾਸਤਵਿਕ 

'ਆਈ-ਪੰਥੀ” ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ 

ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ - ਆਈ 

ਪੰਥੀ ਸ਼ਗਾਲਿ ਜਮਾਤਾਂ ਮਨਿ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ / (ਗੁ ਗੰ .੬)। 

ਇਥੇ ਯੋਗ-ਮਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਚਿੱਤ-ਵਿੱਤੀ ਦੇ ਨਿਰੋਧ” ਦਾ 

ਵੀ ਭਾਵੀਕਰਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਰੂਪ ਦੇਣ 

ਲਈ, ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, 12 ਪੰਥਾਂ ਵਿਚ 

ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਤ੍ਯਨਾਥੀ, ਧਰਮਨਾਥੀ, ਰਾਮਪੰਥ, 

ਨਟੇਸ਼ੂਰੀ, ਕਨ੍ਹਣ, ਕਪਿਲਾਨੀ, ਵੈਰਾਗੀ, ਮਾਨ-ਨਾਥੀ, 

ਆਈ-ਪੰਥ, ਪਾਗਲ-ਪੰਥ, ਧਜਪੰਥ ਅਤੇ ਰੈਗਾਨਾਥੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

12 ਵਿਚੋਂ ਆਈ-ਪੰਥ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਆਈ ਜਾਂ ਆਯ 

ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਦੁਰਗਾ ਅਥਵਾ ਦੇਵੀ। ਇਸ ਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਦਾ 

ਮੰਦਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਬੈਭਿਲਰਾ ਵਿਖੇ ਹੈ। 

ਨਾਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਲੋਕ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਤਿ ਅਧਿਕ ਸ਼ਰਧਾ 

ਜਾਂ ਵਾਮ-ਮਾਰਗ ਵਲ ਝੁਕਾ ਰਖਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 
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“ਆਈ-ਪੰਥ” ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਹੋਰਨਾਂ 

ਪੰਥਾਂ ਦੇ ਅਨਯਾਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਧਿਕ ਉਦਾਰ ਸਨ। ਰ੍ 

ਆਸਣ,/ਆਸਨ : ਸੈਸਕ੍ਿਤ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ 

ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਥਿਤ ਬੈਠਣਾ, ਨਿਠ ਕੇ ਬੈਠਣਾ। ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ 

ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ` ਯੋਗ-ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ 

ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੋਗ ਦੇ ਅਸ਼ਟਾਂਗ (ਅੱਠਾਂ ਅੰਗਾਂ) ਵਿਚੋਂ ਇਹ 

ਤੀਜਾ ਅੰਗ ਹੈ। “ਯੋਗ-ਸੁੜ੍' (2/46) ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਰ ਤਕ 

ਨਿਸਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਇਕੋ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

“ਆਸਨ” ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵ-ਪ੍ਸਿੱਧ ਗਿਣਤੀ 84 ਮੰਨੀ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਸਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ 

ਬੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਆਸਨ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧਾਸਨ, ਪਦਮਾਸਨ, 

ਸਿੰਹਾਸਨ ਅਤੇ ਭਦਾਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਸਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੇ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 'ਕਾਮਸੂੜ੍" ਵਿਚ 

ਵੀ ਚੌਰਾਸੀ ਆਸਨਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਸੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਯੌਗਿਕ ਆਸਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ 

ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 

ਦੇਵ ਨੇ ਮਾਝ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ - /ਨਵਲਾੀ ਕਰਮ ਆਸਨ 

ਚਉਰਾਸੀਹ ਇਨ ਆਹ ਸਾਂਤਿ ਨ ਆਵ ਜੀਉ /(ਗੁ.ਰੀੰ .੯੮)। 

ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਸੈਬੈਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸਰਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਯੋਗੀ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦੇ 

ਸੰਯੋਗ-ਸੁਖ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ -- ਲੌਂਗ ੈਧ ਆਸ਼ਣ 

- ਚਉਰਾਸੀਹ ਏ ਭਾ ਕਾਨਿ ਕਰੇ ਗੰਹਿਆ / ਵਡਾ ਆਰਜਾ /ਫੰਨੇ 

ਫਿਰਿ ਜਨਮ ਗਿ ਸਿਉਂ ਸੰਗ ਨ ਗਾਹਿਆ/ (ਗੁ ਗੰ ੬੪੨) 

ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਮਹਲਾ ੧ : ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਰਚੀ 

ਇਹ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਾਰ ਹੈ। ਸਿੱਖ-ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸੈਗਤਾਂ, 

ਦੀਵਾਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੰਗਲਮਈ ਕਾਰਜਾਂ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀਰਤਨ 

ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੇ ਆਰੈਭ ਵਿਚ 'ਟੁੰਡੇ ਅਸ ਰਾਜੈ ਕੀ ਧੁਨੀ” 

ਉਪਰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ। ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾ 

ਸਾਰੰਗ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਸਿਰਾਜ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮਤਰੇਏ ਭਰਾਵਾਂ 

(ਸਰਦੂਲ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਖ਼ਾਨ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਂ ਲਾਹੁਣ 

ਲਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰਕੇ ਇਕ ਅੰਨ੍ਹੇ ਖੂਹ ਵਿਚ ਸੁਟ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ 

ਕਢ ਕੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਥੋਂ ਦਾ ਨਿਰਸੈਤਾਨ ਰਾਜਾ 
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ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਰਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵੜਨ 

ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸਿਰਾਜ ਨੂੰ 
ਰਾਜ-ਗੱਦੀ ਉਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੈਜੋਣ ਉਪਰੈਤ 
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ 

ਦਾ ਰਾਜ ਫਿਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਢਾਢੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ 

ਕੀਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਾਰ ਵਿਚ ਗਾਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਲੋਕ-ਪਿਿਯਤਾ 

ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਧੁਨਿ ਉਤੇ “ਆਸਾ 

ਕੀ ਵਾਰ” ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ 'ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮਸਾਖੀ? 

(ਸਾਖੀ 32) ਵਿਚ ਜੋ ਉਥਾਨਿਕਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ 

ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਰਰੀਜ ਦੀ ਗੱਦੀ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਸ਼ੇਖ 
ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਸ਼ੇਖ ਕਮਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਰਸੋਈ 

ਲਈ ਜੌਗਲ ਵਿਚ ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੁਗਦਿਆਂ ਉਥੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ 

ਜਿਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਰਦਾਨੇ ਨਾਲ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚ 

ਮਗਨ ਇਹ ਸਲੋਕ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਸਨ - ਆਪੇ ਪਟ ਕਲਮ 

ਆਪ ਉਪਾਰ ਲੇਖਾ /ਡਾ ਤੂੰ / ਏਕੋਂ ਕਹੀਐ ਨਾਨਕਾ ਦੂਜਾ ਕਾਹੇ 
ਕਾ/ (ਗੁ.ਗੰ.੧੨੯੧)। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ੇਖ ਕਮਾਲ ਬਹਤ 

ਪ੍ਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਲੋਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਫਿਰ 
ਸੁਣ ਕੇ ਕੌਠ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਉਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ 

ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਸ਼ੇਖ ਬਿ੍ਹਮ ਇਸ ਸਲੋਕ ਦੀ 

ਭਾਵ-ਸਾਮਗ੍ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਰਚੈਤਾ, ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਨਾਲ ਗੋਸਟਿ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਗਲ ਵਿਚ 

ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋ 

ਬਾਦ ਸ਼ੇਖ ਕਹਿਣ ਲਗਾ - ਨਾਨਕ, /ਹਕ ੪ਦਾ/ਇ ਕੀ ਵਾਰ 

#਼ਣਾਂਏ, ਅਸਾਨੂੰ /ਇਹ ਅਥਸੂਦ ਹੈ, ਜੌ ਵਾਰ ਦੁਹੁ ਬਾਦੂ ਹੱਦਾੰ 
ਨਾਹੀ, ਅਤੇ ਤੂ /ਹਕੇਂ ਹਕ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਖਾਂ ਖ਼ਦਾਾਇ ਦਾ 

#ਗੀਕਾ ਤੂ ਕਵਣ ਕਰਸ ? ਤਥ ਬਾਲੇ ਆ/ਖਿਆ, ਮਰਦਾ/ਨੇਆ, 

ਰਬਾਝ਼ ਵਜਾ/ਏ / ਤਾ ਮਰਦਾਨੇ ਰਥਾਲ਼ ਵਜਾਇਆ, ਰਾਗ ਆਸ਼ਾ 

ਕਾ ਵਾਰ ਮਹਲਾ $। ਇਸ ਅਵਸਰ ਉਤੇ ਕੇਵਲ ਨੌਂ ਪਉੜੀਆਂ 
ਉਚਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਚੰਦ 

ਪ੍ਰਤਿ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਸ ਦੀ ਉਥਾਨਿਕਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਾਰ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਸੈਬੈਧ ਵਿਚ ਉਚਾਰੀ ਗਈ ਸੀ 
ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇਸ 
ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪਉੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਖੂਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ 
ਦੀਆਂ ਪਉੜੀਆਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਹੱਸਵਾਦੀ 

ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਮਹਲਾ ੧ 

ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਚਿਤਰਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤ 
ਅਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ੁੱਧੀ 

ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁੱਧੀ ਪਾਖੰਡਾਂ, ਭਰਮਾਂ ਅਤੇ ਔਗੁਣਾਂ 

ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਬ੍ਹਮ-ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸੈਭਵ 

ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਹੱਸਵਾਦੀ 
ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਦੇ ਸੈਦਰਭ ਵਿਚ ਰਖ 
ਕੇ ਲੋਕ-ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਾਖੰਡਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ, 

ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਫਲਸਰੂਪ ਉਸ 

ਵਕਤ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤਿ-ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਬੜੀ 
ਯਥਾਰਥ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਚਿਤਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਸਾਰ ਦੀ ਨਿਘਰੀ 
ਹੋਈ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁਲ ਕਾਰਣ ਹਉਮੈ ਹੈ। ਜਦ ਤਕ ਹਉਮੈ 
ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਦ ਤਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਹੀ 
ਮਾਰਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਸ 
ਵਾਰ ਦਾ ਮੂਲ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੱਖ ਦੇ ਆਚਰਣ ਵਿਚ 
ਇਤਨਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਸੈਸਾਰ ਦੀਆਂ ਭੌਤਿਕ 
ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉਠ ਕੇ ਦੈਵੀ ਅਸਵਥਾ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਕਰ 
ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਾਧ-ਸੈਗਤਿ ਦੇ 
ਮਹੱਤਵ ਉਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਜੂ, 
ਸਾਧ, ਸੂਤਕ ਆਦਿ ਰੁੜ੍ਹ ਪਰੈਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਰਥਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਗਟ 
ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ 
ਇਸਤਰੀ ਸੰਬੈਧੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ - ਸੋ ਕਿਓਂ 
ਮੰਦਾ ਆਥਐਆ /ਜੈਤ ਜੰਮਹਿ ਰਾਜਾਨ / 

24 ਪਉੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਉੜੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ 
ਵਿਚ 60 ਸਲੋਕ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 45 ਸਲੋਕ (ਜੇ 
12ਵੀਂ ਪਉੜੀ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਨੂੰ ਦੋ ਗਿਣੀਏ, 
ਨਹੀਂ ਤਾਂ 44) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 15 
ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਦੇ ਰਚੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਆਈ ਇਸ ਉਕਤੀ 
ਵਾਰ ਸਲੌਕਾ ਨਗੱਲ ਸ਼ਲੌਕ ਭੀ #ਹਲੰ ਪਹਲੇ ਕੰ /ਲਥੇ ਤੋਂ 
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਲੋਕ ਸੈਪਾਦਨ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ 
ਨੇ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਸਨ। 

ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਰ ਪਉੜੀਆਂ ਵਿਚ ਰਚੀ 
ਗਈ ਸੀ। ਪਉੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਇਕ-ਸਮਾਨ 
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਇਕ ਪਉੜੀ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਅਤੇ ਵਧ ਤੋ' 
ਵਧ ਪੰਜ ਸਲੋਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ 
ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹੀ ਤਕ ਤੁਕਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ 



ਆਸਾ-ਮਨਸਾ 

ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਪਉੜੀਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਉੜੀਆਂ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਤੁਕਾਂ ਦੀਆਂ 

ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਪਉੜੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਤੁਕ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 

ਵਿਚ ਨਿੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਪਉੜੀ ਦਾ ਤੱਤ੍ਰ-ਸਾਰ 

ਸਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕੇਵਲ 

22ਵੀਂ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਥੇ ਪੰਜ ਦੀ ਥਾਂ ਛੇ 

ਤੁਕਾਂ ਹਨ। 

ਬਿੰਬਾਵਲੀ ਅਤੇ ਯੁਗ-ਚਿਤ੍ਣ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਧ-ਭਾਖਾ 

ਪ੍ਭਾਵਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਸਾਮੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ 

ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸਮਾਦ, ਕੁਦਰਤ, ਭੈ , 

ਹਉ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰਾਵਿ੍ਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇਕ ਖ਼ਾਸ 

ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਾਦ-ਸੁੰਦਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ 

ਕਾਵਿ-ਸ਼ੈਲੀ ਪਾਖੰਡ-ਖੰਡਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਉੜੀਆਂ ਦੀ 

ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਵਾਲੀ ਹੈ। 

ਆਸਾ-ਮਨਸਾ : 'ਆਸਾ' (ਆਸ਼ਾ) ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ 

ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ 'ਮਨਸਾ” ਦਾ ਤਾਤਪਰਜ ਹੈ ਮਨ 

ਦੀ ਸੈਕਲਪ-ਬਿਰਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ 

ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਹੀ ਹੈ - ਆਸਾ 

ਮਨਸ਼ਾ ਦੋਊ /ਭਿਨਾਸ਼ਤ /ਤ੍ਰਹਿ ਗੁਣ ਆਸ਼ /ਨੈਰਾਸ਼ ਭਈ / 

(ਗੁ.ਰੰ.੩੫੬)। 

ਆਸਾ ਰਾਗ : ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਚੌਥੇ ਕੁਰਮਾਂਕ ਉਤੇ 

ਦਰਜ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦਾ ਗਾਇਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ। “ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ” ਨੂੰ ਅੰਮਿ੍ਤ ਵੇਲੇ ਗਾਉਣ ਦੀ 

ਰੀਤ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਨੇ ਤੋਰੀ ਸੀ। ਸੋਦਰ ਦੀ ਚੌਕੀ ਦਾ 

ਵਿਧਾਨ ਸੈਝ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਣ ਜਾਤਿ 

ਦੀ ਦੇਸੀ ਰਾਗਿਨੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ 

ਆਰੰਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਸਿਆ 

ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਗ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸੈਝ 

ਵੇਲੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਗੁਰੂ-ਪਰੈਪਰਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਪ੍ਤਿ ਜੋ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ, 

ਉਹ ਅਧਿਕਤਰ ਇਸੇ ਰਾਗ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿਚ 

ਪਾਖੰਡਾਂ ਦੇ ਖੰਡਨ ਅਤੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ 

ਪ੍ਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 'ਆਸਾਵਰੀ” ਅਤੇ 'ਕਾਫ਼ੀ' ਨੂੰ ਇਸ 

ਰਾਗ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 

ਆਸਾ ਰਾਗ (ਬਾਣੀ) 

ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਹੈ। ਗੁਰੁ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੁਆਰਾ 

ਇਸੇ ਰਾਗ ਵਿਚ ਰਚੇ 24 ਛਕੇ ਛੰਤਾਂ ਨੂੰ “ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ” 

ਦੀਆਂ 24 ਪਉੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ 

ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ-ਧਾਮਾਂ ਵਿਚ ਇਸੇ ਵਿਧੀ ਨਾਲ 

“ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ” ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਆਸਾ ਰਾਗ (ਬਾਣੀ) : ਇਸ ਰਾਗ ਦੇ ਆਰੈਭ ਵਿਚ ਇਕ 

ਸ਼ਬਦ 'ਸੋਦਰ” ਦਾ ਅਤੇ ਇਕ 'ਸੋਪੁਰਖ” ਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛੋਂ 

231 ਚਉਪਦੇ, 39 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, ਤਿੰਨ ਬਿਰਹੜੇ, ਦੋ 

ਪਟੀਆਂ, 35 ਛੰਤ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਹੈ। ਭਗਤ-ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਕਰਣ 

ਵਿਚ 37 ਸ਼ਬਦ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ, ਪੰਜ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ, ਦੋਂ 

ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ, ਤਿੰਨ ਧੰਨੇ ਦੇ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੂਜਾ ਮਹਲੇ ਪੰਜਵੇਂ 

ਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਦੋ ਸ਼ੇਖ ਫ਼ਰੀਦ ਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਰਾਗ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ “ਸੋਦਰ ਮ.੧" ਅਤੇ 

'ਸੋਪੁਰਖ ਮ.੪" ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਅਧੀਨ ਜੋ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਆਏ 

ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਉਪਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਹੈ। ਉੱਜ ਕੁਲ ਚਉਪਦੇ 231 ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ 

ਯੋਗ ਨਾਲ 233 ਗਿਣਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 

ਬਾਰੇ ਵੇਖੋ 'ਸੋਦਰ, ਮ.੧', “ਸੋਪੁਰਖ, ਮ.੪'। 

ਕੁੱਲ 231 ਚਉਪਦਿਆਂ ਵਿਚੋ' 39 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 

ਨੈ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਪ੍ਧਾਨਤਾ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਪਦ-ਸਮੁੱਚਾਂ ਦੀ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਾਰੇ 'ਸੋਦਰ', 29ਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ 

“ਸੋਪੁਰਖ' ਅਤੇ 30ਵੇ' ਸ਼ਬਦ (“ਛਿਅ ਘਰ ਛਿਅ ਗੁਰ...) 

ਸੰਬੰਧੀ “ਸੋਹਿਲਾ” ਇੰਦਰਾਜ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। 39ਵੇ' ਸ਼ਬਦ 

ਦਾ ਸੈਬੈਧ ਬਾਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਵ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਬੇਦੋਸਿਆਂ ਉਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਲਈ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, 

ਉਥੇ ਦੁਖ ਸਹਿਨ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਕਿ 

ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ 

ਸਜ਼ਾ ਹੈ - ਆਹੰ ਦੋਸ਼ ਨ ਦੇਈ ਕਰਤਾ ਸਮ ਕਾਰ ਮੁਗਲ 

ਚੜਾ/ਇਆ / ਬਾਕੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ 

ਅਨੇਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਭਾਵ-ਭਿੰਨੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 

ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਪੌਰਾਣਿਕ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਵਰਤੇ ਹਨ। 

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ 13 ਚਉਪਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ 

ਦਰਜ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਪਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜੁੱਟ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਅਧਿਕ ਕੀਤੀ 



ਆਸਾ ਰਾਗ (ਬਾਣੀ) 

ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਝ 
ਆਉਂਦੀ ਹੈ -- ਗਨ ਕੰ ਭਾਣੈ ਗੰਤਿਗ੍ਰ /ਮਲੈ ਸਚੁ ਸੋਝੀ ਹੋਈ / 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦ੍ਸ ਦੇ ਲਿਖੇ ਕੁਲ 15 ਚਉਪਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੇ -- ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ... ਦਾ ਉਲੇਖ 'ਸੁਪੁਰਖ' 
(ਵੇਖੋ) ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੇਕ ਪੱਖਾਂ ਉਤੇ 

ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਰੁ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ-ਸੈਗਤਿ ਦੇ ਸੈਪਰਕ 

ਵਿਚ ਜਾਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ - ਸਤ ਸੰਗਤਿ 
/ਮਲਨੋਲੈ ਹਾਰੇ ਸ਼ਾਨੁ ਆਲ ਸ਼ੰਗ/ਤਾ ਹ/ਨੇ ਗੁਣ ਗਾਇ //ਗਿਆਨ 
ਰਤਨੁ ਝੱਲਿਆ ਘਟ ਚਾਨਣੁ ਆਗਿਆਨੁ ਅੰਧੇਰਾ ਲਾਇ / 

(ਗੁ.ਗ੍ੰ.੩੬੮)। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ 163 ਚਉਪਦੇ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੋ-ਦੋ, ਚਾਰ-ਚਾਰ ਪਦਿਆਂ ਦੇ 

ਜੁੱਟ ਆਮ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 29ਵੇ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ 'ਸੋਪੁਰਖ” 

(ਵੇਖੋ) ਵਿਚ ਚੌਥੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

163 ਚਉਪਦਿਆਂ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਚਉਪਦਾ ਇਸ ਰਾਗ 
ਵਿਚਲੀ ਧੰਨੇ ਭਗਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕੁਮਾਂਕ 2 ਉਤੇ 

ਆਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਦਿਆਂ ਵਿਚ ਗੁਰੁ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸਤਾਰ 
ਸਹਿਤ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਬੜੇ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਢੰਗ 

ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ 

ਥਾਂ-ਥਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹਨ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਜਾਂ 

ਉਪਯੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਵਕਤ ਇਕੋ ਸੱਚੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਕਾਹੇ 

ਏਕਾ /ੈਨਾ /ਚਤੁ ਲਾਈਆ/ ਉਠਤਾ ਬੰਨਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤਾ 
ਸਦਾ ਸ਼ਦਾ ਹਨ /ਹਆਈਆ /(ਗੁ .ਗੰ .੩੭੯)। 

ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਚਉਪਦੇ ਵਿਚ 
ਦੁਆਰ-ਦੁਆਰ ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ 

ਹੋਇਆਂ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਵਿਚ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨੋੱ 
ਵਰਜਿਆ ਹੈ। 

ਕੁੱਲ 39 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ' 22 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 

ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਵਿਚ ਸੱਤ-ਸੱਤ, 16 ਵਿਚ 
ਅੱਠ-ਅੱਠ , ਦੋ ਵਿਚ ਨੌਂ-ਨੌੱ ਅਤੇ ਦੋ ਵਿਚ ਦਸ-ਦਸ ਪਦੀਆਂ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦਾ ਸੰਬੋਧ 
ਬਾਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਜੋ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ, 
ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਬੇ-ਪਤੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਦਾ ਹਿਰਦੇ-ਬੇਧਕ 
ਬਿੰਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਆਸਾ ਰਾਗ (ਬਾਣੀ) 

ਦੇਵ ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ-ਨਾਇਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਉਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ 

ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਚਿਤ੍ਣ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭੈਤਾ ਦਾ 

ਸੂਚਕ ਹੈ, ਉਥੇ ਵਰਣਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਬੜਾ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ। 

ਅਜਿਹੇ ਚਿਤ੍ਣ ਦਾ ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਅਭਾਵ ਹੈ। 
ਲੋਧੀ ਪਠਾਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਸ਼ ਜਾਂ 
ਭੋਗ-ਵਿਲਾਸ ਵਾਲਾ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ 

ਹਮਲਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਸੇ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦਾ 

ਕਰਣਹਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖ਼ੁਦ ਹੈ - ਆਪ ਕਰੈ ਕਰਾਏ ਕਰਤਾ 

/ਕੇਨ ਨੌ ਆਮੱਖ ਸ਼ਣਾਈਆੰ /(ਗੁ .ਗੰ.੪੧੮)। 

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀਆਂ 15 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ 
ਵਿਚ ਨੌਂ-ਨੇਂ ਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਕਤਰ ਗੁਰਮਤਿ 

ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਈ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਹਰਿ-ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ-ਸ਼ਾਸਤ੍ , ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਾ, 

ਅਵਤਾਰ ਆਦਿ ਜਾਣਨ ਵਿਚ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ 
ਸਮਝਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜੋ ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੀਆਂ 
ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਨੂੰ 
ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅਮੋਲਕ ਵਸਤੂ ਵਿਦਿਆ ਜਾਂ 
ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਹਰ 

ਭਟਕਣ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਨਾਲ ਔਦਰੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ 
ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੁਹਾਗਣਾਂ 
ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਪਤੀ 
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਦੋ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ 
ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰੂਪਕ ਰਾਹੀਂ 

ਚੋਗੀ ਸੈਗਤ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿਚ ਸੈਸਾਰ 
ਦੀ ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ ਵਲ ਸੈਕੇਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 
ਹਰਿ-ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਸਥਿਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ 
ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਦ 

ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ “ਬਿਰਹੜੇ ਘਰੁ ੪ ਛੰਤ ਕੀ ਜਤਿ” 

ਉਕਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। (ਵੇਖੋ “ਬਿਰਹੜੇ', ਮ.੫)। 

ਇਸ ਰਾਗ ਵਿਚ ਦੋ ਪੱਟੀਆਂ ਦਰਜ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ 

ਪੱਟੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ। “ਪੱਟੀ” ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ 
ਹੈ। ਪੱਟੀ ਉਸ ਤਖ਼ਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਬਾਲਕ 



ਆਸਾ ਰਾਗ (ਬਾਣੀ) 

ਵਰਣਮਾਲਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰੈਪਰਾ 

ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਉਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਪੱਟੀ ਕਿਹਾ 

ਜਾਣ ਲਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੀ ਅੱਖਰ-ਕਰਮ 

ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਵਿਮਈ ਵਿਆਖਿਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ । 

(ਵੇਖੋ “ਪਟੀ, ਮ. ੧" ਅਤੇਂ “ਪਟੀ, ਮ.੩')। 

ਇਸ ਰਾਗ ਦੇ 35 ਛੰਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਵ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜੇ ਛੰਤ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ 

ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਭਾਵ-ਭਿੰਨੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ 

ਸੋਯੋਗ-ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਇਕ ਸੁਹਾਗਣ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪੀ 

ਸਾਧਕ ਵਲੋਂ ਨਵ-ਵਿਆਹੁਤਾ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪੀ ਜਿਗਿਆਸੂ 
ਨੂੰ ਪਤੀ-ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰੰਮ-ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਪ੍ੋਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਖ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕਰਮ-ਧਰਮ 

ਨਿਰਰਥਕ ਹਨ। ਆਖੀਰਲੇ ਛੌਤ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਹਰਨ, ਭੌਰੇ , 

ਮੱਛਲੀ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਹਿਣਾਂ ਦੇ ਉਪਮਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ 

ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ 

ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਹਨਿਨਮ ਭਗਤਾ ਨ /ਨਦੈ ਸ਼ਾਚਾ ਸ਼ ਆਤਿ ਧਾਹੰ 

ਰੰਨਿਆ / 

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਇਸ ਰਾਗ ਵਿਚ ਦੋ ਛੰਤ ਲਿਖੇ 

ਹਨ। ਇਕ ਚਾਰ ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਜੁੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਦਸ ਪਦਿਆਂ 

ਦਾ ਸਮੁੱਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੈਯੋਗ-ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਪਾਖੰਡ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ 

ਵਿਛੋੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 

ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਉਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ 

ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਇਸ ਰਾਗ ਵਿਚ ਦਰਜ 14 ਛੰਤਾਂ 

ਵਿਚੋਂ' ਇਕ ਵਿਚ ਛੇ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਚ ਅੱਠ ਪਦੇ ਹਨ, ਜਦ 

ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਵਿਚ ਚਾਰ-ਚਾਰ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਾਮ-ਨਾਮ ਦੀ 

ਮਹਾਨਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਵ- 

ਵਿਆਪਕਤਾ, ਚਾਰ ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਭਾਵ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਮੁਕਤ 

ਅਵਸਥਾ ਉਤੇ ਝਾਤ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਵਿਚ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਜੁੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਛੇ ਉਹ ਛੌਤ ਵੀ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ “ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ- ਦੀਆਂ 24 

ਪਉੜੀਆਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 

ਨੂੰ “ਛਕੇ ਛੰਤ" (ਵੇਖੋ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸਤਰੀ 

ਰੂਪੀ ਸਾਧਕ ਦੀ ਪਤੀ ਰੂਪੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਵੱਛ ਪ੍ਰੰਮ ਦੀ 

ਆਸਾ ਰਾਗ (ਬਾਣੀ) 

ਨਿਰਛਲ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰਿ-ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 

ਨਾਲ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਣਾ-ਭੁਖ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਫਿਰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਰਖਦਾ ਹੈ - 

ਹਾਰ ਜੁਗੁ ਜੁਗ ਭਗਤਾ ਉਪਾਇਆ ਪੰਜ ਰਖਦਾ ਆ/ਏਆ 

ਰਾਮ ਰਾਂਜ਼ੰ/ 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਰਚੇ 14 ਛੋਤਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਕਤਰ 

ਚਾਰ-ਚਾਰ ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਜੁੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ 

ਛੰਤਾਂ (ਕੁਮਾਂਕ 4-7 ਅਤੇ 9) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ-ਇਕ ਸਲੌਕ 

ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੱਤਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਭੂ-ਮਿਲਾਪ 

ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਨ 

ਲਈ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਸਵਾਂਤੀ ਦਾ ਉਪਮਾਨ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਮਿਲਾਪ ਸਾਧ-ਸੰਗਤਿ ਦੇ ਸੈਪਰਕ ਵਿਚ ਜਾਣ ਨਾਲ 

ਸੈਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੱਤਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰ ਵਾਹਮਈ 

ਅਤੇ ਸਾਧ-ਭਾਖਾ ਤੋਂ ਪ੍ਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਲਹਿੰਦੀ 

ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ 

ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਧਾਰਮਿਕ 

ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ 

ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਵੇਖੋ “ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਮ.੧'। 

ਭਗਤ-ਬਾਣੀ ਪ੍ਕਰਣ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ 

37 ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਤਿਨ-ਤਿੰਨ 

ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਜੁੱਟ ਹਨ, ਕੁਝ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਦੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੰਜ-ਪੰਜ 

ਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ 

ਜੀਵ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਸਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਮਿਲਨ ਉਤੇ 

ਪ੍ਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੈਭਵ ਹੈ। 

ਸੈਸਾਰਿਕ ਡਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ 

ਜਾਣਾ ਆਵੱਸ਼ਕ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਮਿਲਨ ਵਿਚ ਮਾਇਆ 

ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਾਮ-ਨਾਮ ਰਾਹੀਂ ਦੂਰ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਬੈਧ ਵਿਚ ਭਗਤ-ਕਵੀ ਨੇ ਕਈ ਪੰਰਾਣਿਕ 

ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਚਤੁਰਾਈਆਂ 

ਛਡ ਕੇ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ, ਬਾਲਕ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਭੂ 

ਅਗੇ ਮਸਤਕ ਝੁਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਸਤ ਆਪਰਾਧ 

ਕਾਰਤ ਹੈ ਲੰਤੇ / ਜਨਨੀ ਚੀਤਿ ਨ ਰਾਥਸਿ ਤੰਤੇ / ਰਮਣਆ 

ਹਉਂ ਬਾਰੈਕੁ ਤੰਰਾ/ ਕਾਹੇ ਨ ਖੰਡਾ ਆਵਗਨੁ ਮਰਾ / 

(ਗ.ਰੰ.੪੭੮)। 

ਭਗਤ ਨਾਮ ਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ 

ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾ ਕੇ ਹਰਿ-ਰਸ ਵਿਚ 



ਆਸਾਵਰੀ 

ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਹਰਿ-ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਾਪਤੀ 
ਸਾਧ-ਸੈਗਤਿ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਪੇਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ 
ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ -- ਪੁੰਮ ਕਾਂ ਜੋਵਗਾਂ ਝ/ਹਿਓ 
ਤੰਡੋਂ ਜਨ/ ਕਹਿ ਗੱਵਿਦਾਸ਼ ਛੂ/ਟਛੋ ਕਾਵਨ ਗੁਨ/ 
(ਗੁ.ਗੁੰ.੪੮੭)। ਰ੍ 

ਧੰਨੇ ਭਗਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚੋਂ' ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ 
ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਧੰਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ 
ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਰਾਹੀਂ ਨੀਚ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਤਰ 

ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਗਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ 
ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿ ਹੀ ਸਭ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। 

ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮ 
ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਭਗਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 
- 'ਦਲ੍ਹ ਮਹਬ/ਤਾ /ਜੰਨ੍ਹ ਜੋਨੀ ਗੰੱਚਿਆ/ /ਜਿਨੂ ਅੱਨੇ ਹੋਰ 
੭ ਹੌ ਨ ਕਾਂਢੇ ਕਾੰਚਆ /(ਗੁ ਗੰ .੪੮੮)। 

ਆਸਾਵਰੀ : ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿਰਦੁਅੰਦ ਸਥਾਪਨਾ ਸਾਹਮਣੇ 
ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਵਰੀ ਠਾਟ 
ਦੀ ਸੰਪੂਰਣ ਜਾਤਿ ਦੀ ਰਾਗਨੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਇਆਂ, ਇਸ ਦੇ 
ਗਾਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਤਕ 
ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਮਾਝ' 
ਲੋਕ-ਕਾਵਿ ਦਾ ਨਾਮਾਂਤਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਨ 
1855 ਈ. ਵਿਚ ਭਾਈ ਸਹਿਜ ਰਾਮ ਸੇਵਾਪੰਥੀ ਦੁਆਰਾ 
ਹੋਈ ਪੋਥੀ ਆਸਾਵਰੀਆਂ” ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ 
ਨੇ “ਆਸਾਵਰੀ” ਨੂੰ ਛੰਦ-ਰੂਪ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 
ਕਾਵਿ-ਰੂਪ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਹਿਜ 
ਰਾਮ ਦੇ ਰਚੇ ਛੌਦ ਚੂੰਕਿ “ਆਸਾਵਰੀ” ਰਾਗਨੀ ਵਿਚ ਸਨ, 
ਇਸ ਲਈ ਪੋਥੀ ਨੂੰ “ਪੋਥੀ ਆਸਾਵਰੀਆਂ' ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲਗਾ। 

ਛੰਦਾਂ ਨੂੰ “ਆਸਾਵਰੀ” ਰਾਗਨੀ ਵਿਚ ਗਾ ਕੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ 
ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਸਨ। 

ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਮਤਭੇਦ ਕਰਕੇ 
ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਆਸਾਵਰੀ ਨੂੰ ਭੈਰਵ ਅਤੇ ਭੈਰਵੀ ਠਾਟ 'ਤੇ 
ਗਾਉਣਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਇਹ 
ਰਾਗਿਨੀ ਆਸਾ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਆਸ਼੍ਰਮ : ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 'ਆਸ਼੍ਮ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਲੇਖ 
ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਉਸ 
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ਸਮਾਜਿਕ/ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ 

ਦੇ ਅਵਧੀ-ਕਾਲ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਢਾਂਚਾ ਦੋ ਸੈਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਜੀਵਨ- 
ਵਿਧੀਆਂ ਉਪਰ ਟਿਕਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ 'ਆਸ਼੍ਮ” 

ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਹੈ “ਵਰਣ” (ਵੇਖੋ)। 'ਆਸ਼੍ਮ' ਸੈਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ 

ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤੀ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜਾ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ 
ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਧੀ- ਪੂਰਵਕ 
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ 
ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਥੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਾਰ ਵਿਕਾਸ- 
ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ - (1) ਬਾਲ 
ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਵਸਥਾ, (2) ਜਵਾਨ ਅਵਸਥਾ, (3) ਪੌੜ੍ਹ 

ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ (4) ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਥੂਲ 
ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ੀਆਂ/ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰ 
ਆਸ਼੍ਰਮਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ - ਬ੍ਹਮਚਰਯ, ਗਿ੍ਹਸਥ, ਵਾਨਪ੍ਸਥ, 
ਸੈਨਿਆਸ। ਕੁਝ ਇਕ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ 

ਅਤੋਂ ਕਰਮ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨ ਉਪਰੋਕਤ ਚਾਰ 
ਆਸ਼ਰਮ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਮ ਵਿਚ ਇਹ ਵਰਣਿਤ ਕੀਤੇ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਸ਼੍ਮ-ਵਿਵਸਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ 
ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਰਮ (ਮਿਹਨਤ 
ਜਾਂ ਯਤਨ), ਸਾਧਨਾ ਅਤੇ ਤਪਸਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ 
ਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਕੇ ਅਗਲੀ ਅਵਸਥਾ 
ਲਈ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਮਨੁਂਖ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 

ਹੈ। ਇਹ “ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ” ਹਨ - ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ ਅਤੇ 
ਮੌਕਸ਼। ਇਸੇ ਕਮ ਵਿਚ ਆਸ਼੍ਮਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਹੈ। ਬ੍ਹਮਚਰਯ ਦਾ ਸੈਬੰਧ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਥੇ 
ਧਰਮ ਤੋ ਭਾਵ ਹੈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ 
ਜੀਉਣਾ। ਗਿਰਹਸਥ ਦਾ ਸੈਬੈਧ ਅਰਥ ਅਤੇ ਕਾਮ ਨਾਲ ਹੈ। 
ਵਾਨਪ੍ਸਥ ਦਾ ਸੈਬੈਧ ਸੈਸਾਰਿਕਤਾ ਤੋ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ 
ਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਚਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ 
ਹੈ। ਸੰਨਿਆਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮੋਕਸ਼ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 
ਆਸ਼੍ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਪਰਸਪਰ ਸੰਬੈਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਸਦਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 

ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਅਵਧੀ ਨੂੰ ਸੌ ਸਾਲ ਦਾ ਮਿਥ ਕੇ 
ਮਨੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 25, 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਚਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ 
ਵੰਡਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਆਸ਼ਮਾਂ 



ਆਕਾਸ 

ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ 

ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ 

ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਆਸ਼੍ਮ-ਵਿਵਸਥਾ ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ 

ਬੋਧ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ 

ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਾਪਤੀ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਹ-ਕੀਹ ਸਾਧਨ 

ਕਿਵੇਂ-ਕਿਵੇ' ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ 

ਜੀਵਨ-ਅਵਧੀ ਦੀ ਕਰਤੱਵ-ਵੰਡ ਦੀ ਇਹ ਇਕ ਉੱਤਮ 

ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਸਰਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 

ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਤਨੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ 

ਮਨੁੱਖ-ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ 

ਯੋਜਨਾ ਹੈ। 

_ਆਸ਼ਮ ਧਰਮ ਦੇ ਪਾਲਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 

ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ “ਮਨੁ-ਸਮਿ੍੍ਤੀ" 
ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਹਮਚਰਯ ਆਸ਼੍ਮ ਵਿਚ ਗੁਰੂ-ਕੁਲ 

ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ 

ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਉੱਦਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਿ੍ਹਸਥ ਆਸ਼੍ਮ 

ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਸਾਉਣਾ, ਸੈਤਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ 

ਪਿਤਰੀ-ਰਿਣ, ਯੱਗ ਕਰਕੇ ਦੇਵ-ਰਿਣ ਅਤੇ ਨਿੱਤ 

ਧਰਮ-ਰੀ੍ਥਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ੀ-ਰਿਣ ਚੁਕਾਉਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਨਪ੍ਰਸਥ ਆਸ਼੍ਮ ਵਿਚ ਸੈਸਾਰਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਤੱ 

ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕੇ ਤਪ, ਯੱਗ, ਪੁੰਨ-ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਬਨ ਵਿਚ 

ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੈਨਿਆਸ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਚ 

ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਮੋਹ ਤੋੜ ਕੇ ਇਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਉਤੇ 
ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਸੰਤ-ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਆਸ਼੍ਮ 

(ਵਿਵਸਥਾ) ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਗੋ 

ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਧ-ਸੈਗਤਿ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ 

ਰਾਮ-ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਵਿਚ ਲੀਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ 

ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ - /ਜਿਉਂ ਕਾਸਟ 

ਸ਼ੰਗਿ ਲੌਹਾ ਝਹੁ ਤਰਤਾ /ਤਓਂ ਪਾਪ ਸੰਗਿ ਤਰੇ ਸ਼ਾਧ 

ਸ਼ਾਧਸ਼ੰਗਤਾ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸਾਧੋਂ / ਚੰਡ ਝਰਨ ਚਾਰ 

ਆਸ਼ੂਮ ਹੈ ਕੋਈੰ ਲੌ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸੋਂ ਆਮੰਪਿ ਤਨ ਕੁਲ 

ਸ਼ਗਲ ਤਰਾਯੋਂ /(ਗੁ ਰੀ .੧੨੯੭)। 

ਆਕਾਸ : ਇਹ ਪੰਜ ਮਹਾ ਭੂਤਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦ੍ਵ੍ਯ ਹੈ, 
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ਦ੍੍ਯ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਅਗਨੀ (ਤੇਜ), ਵਾਯੂ , ਜਲ, 

ਆਕਾਸ਼ ਕਾਲ, ਦਿਕ, ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਮਨ। 

ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਣ ਸ਼ਬਦ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਦ੍ਵ੍ਯ ਦੇ 

ਬਾਹਰਲੇ ਪ੍ਤੱਖਣ ਲਈ ਉਸ ਵਿਚ ਦੋ ਗੁਣਾਂ (ਸੀਮਾ ਅਤੇ 

ਰੂਪ) ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਨ ਤਾਂ ਸੀਮਿਤ 

ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਧਾਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਲਈ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਤਖਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋੱ' ਸ਼ਬਦ 

ਗੁਣ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧ ਮੰਨਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਆਕਾਸ਼ ਗੁਣਵਾਨ (ਅਰਥਾਤ ਸ਼ਬਦਵਾਨ) ਹੋਣ 

ਕਰਕੇ ਦੁਵ੍ਯ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਵ੍ਯਵ ਅਤੇ ਨਿਰਪੇਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 

ਨਿਤ੍ਯ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਵਿਭੁ ਦ੍ਵ੍ਯ (ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਵ੍ਯ) 

ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਅਨੰਤ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਛੇਦਯ ਅਤੇ ਅਭੇਦ੍ਯ 

ਦਵ੍ਯ ਹੈ। 

ਜਪੁਜੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ਾਂ 

ਅਤੇ ਪਾਤਾਲਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ 

ਵਿਚ ਸਵਰਗ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ - ਸੰਤ ਕਾ 

ਨਿੰਦਕ ਅਕਾਸ਼ ਤੋੰ ਟਾਰਉਂ / (ਗੁ ਰੰ.੮੬੭)। ਇਸ ਨੂੰ ਹਉਮੇ 

ਜਾਂ ਅਭਿਮਾਨ ਦਾ ਵਾਚਕ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ -- ਉਪਾੰਨ ਚਰਨਾ 

ਤਲੰ ਆਕਾਲੁ / (ਗੁ ਗੰ .੯੦੦)। 

ਆਗਮ : ਟੋਡੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ “ਆਗਮ' 

ਵਲ ਸੈਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਆਗਮ /ਨੈਗਨ ਕਹੈ ਜਨੁ ਨਾਨਭ 

ਸ਼ ਦੇਧੈ ਲੌਕ ਸ਼ਥਾਇਆ / (ਗੁ ਗੰ .੭੧੪)। 'ਆਗਮ' ਸ਼ਬਦ 

ਕਈ ਵਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀਂਦਾ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ 

ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਨਾਰਦ ਮੁਨੰ 

ਅਥਇਦਾ ਆਗਮੁ ਜਾਣ ਨ ਗੌਰਜ਼ੁ ਆਣ /(12/11)। 

“'ਆਗਮ” ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ “ਪਰੈਪਰਾ-ਗਤ 

ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਵਿਧੀ'। ਆਮ ਤੌਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂਤ੍੍ਕ 

ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ। ਸਨਾਤਨ ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 

ਅਨੁਸਾਰ ਆਗਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਬਤੀ ਨੇ 

ਸੁਣਿਆ। 'ਮਹਾਨਿਰਵਾਣ ਤੰੌਤ੍' ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 

ਕਲਿਯੁਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 

ਤੋਂ ਹੀਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਮਹਾਦੇਵ ਨੇ 

ਆਗਮਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਾਰਬਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਲਈ 

ਕਲਿਯੁਗ ਵਿਚ ਆਗਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ 



ਆਗਮ 

ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਸ਼ਿਵ-ਰਚਿਤ ਤੌਤ੍ਰ-ਸ਼ਾਸਤ੍ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ 
ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਆਗਮ, ਯਾਮਲ ਅਤੇ 
ਮੁੱਖ ਤੌੜ੍ । “ਵਾਰਾਹੀ ਤੰਤ੍ਰ' ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ 
ਪ੍ਰਲਯ, ਦੇਵ-ਪੂਜਾ, ਸਰਵ-ਕਾਰਜ-ਸਾਧਨ, ਪੁਰਸ਼ਚਰਣ 

(ਗੁਰੂ-ਮੰਤਰ ਦਾ ਸਿੱਧੀ-ਪ੍ਾਪਤੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਪ), ਖਟ-ਕਰਮ 
ਅਤੇ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ-ਯੋਗ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ 

'ਆਗਮ” ਹੈ। ਆਗਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 28 ਦਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ 
ਸ਼ੈਵਿਕ ਅਤੇ ਰੌਦ੍ਰਿਕ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਆਗਮਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗੋਂ ਕਈ-ਕਈ ਉਪ-ਆਗਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 198 ਹੈ। 

ਆਗਮਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 
ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਡਾ. ਰਾਜ ਬਲੀ ਪਾਂਡੇਯ ('ਹਿੰਦੂ ਧਰਮਕੋਸ਼”) ਨੇ 
ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਕਠਿਨਾਈ ਅਤੇ ਮੰਤ੍ਰਾਂ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ 
ਸਰੂਪ ਕਾਰਣ ਮਹਾਭਾਰਤ-ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲਿਯੁਗ ਦੇ ਆਰੈਭ 
ਤਕ ਅਨੇਕਾਂ ਆਗਮਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਗਮ 
ਅਤਿ-ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਨਵੀਨ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। 

ਆਗਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੈਵ, ਵੈਸ਼ਣਵ ਅਤੇ ਸ਼ਾਕਤ ਆਦਿ 
ਸੈਪ੍ਦਾਵਾਂ ਦੇ ਆਚਾਰ, ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਬਾਰੇ 
ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਆਗਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਚਲਨ ਨਾਲ ਸ਼ੈਵ ਵਿਚ ਸ਼ਾਕਤ 
ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦਭਵ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਭਾਵ ਕਾਰਣ 
ਮੰਦਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ 
ਅਨੁਸ਼ਠਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਗੇ। ਸ਼ਾਕਤ 
ਆਗਮਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਉਤੇ ਕੁਝ ਬਾਹਰਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਦਸੇ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੌਲਾਚਾਰ ਉਤੇ ਤਿੱਬਤ ਜਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 
ਦੀ ਸੈਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਤਨੀਆਂ ਸ਼ਾਕਤ ਸੰਪ੍ਦਾਵਾਂ 

ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਸ਼ੈਵ ਆਗਮਾਂ ਵਾਂਗ ਵੈਸ਼ਣਵ ਆਗਮ ਵੀ ਰਚੇ ਗਏ 

ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਚਰਾੜ੍੍ਹ ਅਤੇ ਵੈਖਾਨਸ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਹਿਤਾ” ਨਾਂ 
ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ' “ਨਾਰਦ-ਪੰਚ-ਰਾਤ੍” 
ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਬੌਧ-ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੇ ਬੌਧ-ਤੌਤਾਾਂ 
ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੁਆਰਾ ਉਚਾਰਿਆ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ 
ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਨ-ਮਤ ਵਾਲਿਆਂ 
ਨੇ ਵੀ ਆਗਮਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਆਤਮ-ਚੀਨਣਾ 

ਗੁੱਝੇ ਤੱਤ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। “ਕੁਲਾਰਵਣ ਤੌਤ੍' ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 
ਕਿ ਧਨ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਕ ਦੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, 
ਪਰ ਇਹ ਗੁੱਝਾ ਸ਼ਾਸਤ੍੍ ਕਿਸੇ ਅਦੀਕਸ਼ਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਹਮਣੇ 
ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 

“ਆਗਮ” ਦੇ ਨਾਲ “ਨਿਗਮ” ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤਿਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। “ਨਿਗਮ” (ਵੇਖੋ) ਵੇਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਆਗਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਵਰਤੋ 

ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਾਂ ਵਲ 

ਸੈਕੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਆਚਾਰ : ਵੇਖੇ 'ਸਦਾਚਾਰ”। 

ਆੜਤਮ-ਸੁਖ : 'ਆਤਮ-ਚੀਨਣਾ” (ਵੇਖੋ) ਦੁਆਰਾ ਆਤਮ- 

ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਤਮ-ਸੁਖ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਅੰਤਰ 

ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੁਖ । ਇਸ ਦਾ ਦੁਨੀਆਵੀ 
ਸੁਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੈਬੈਧ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਹੈ 
_ਜਿਸ ਦਾ ਸੈਬੈਧ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ 
ਨੂੰ ਪਰਮ-ਸੁਖ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ 
ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ “ਆਨੰਦ” ਕਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ 
ਕਿਹਾ ਹੈ - ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉਂ ਗੰਨੇ ਦਰਸ਼ /ਦਿਖ7ਇਆ/ 
ਆਤਮ' ਚਨਿਨੇ ਪਰਮ ਸ਼ ਪਾਇਆ। (ਗੁ .ਗੰੰ.੩੧੫)। ਗੁਰੂ 
ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਟੋਡੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ 
ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਸਭ ਦੁਖ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿਚ 

ਸੁਖ/ਆਨੰਦ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਆਈ ਮੇਠੇ ਮਨ ਕੋ ਸ਼ / ਕੋਟਿ 

ਅਨੰਦ ਰਾਜ ਸਥ' ਭਗਵੈ ਹਨ /ਨੈਮਰਤ /ਲੈਨਸੈ ਸਭ ਦੁਖੁ / 
ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ /ਨਿਲ/ਥਿਥ ਨਾਸ਼ਹਿ ਮਰਤਾ ਪਾਵਨ ਤਨ #ਨ 
ਸੁਖ/(ਗੁ ਗ੍ਰੰ.੭੧੭)। 

ਆਤਮ-ਚੀਨਣਾ : ਆਤਮ-ਚੀਨਣ ਤੋ ਭਾਵ ਹੈ ਆਤਮ- 
ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੋਂ 
ਆਤਮ-ਗਿਆਨ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ 
ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤਕ ਅਜਿਹੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿਕਸਿਤ 
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਉਨਤੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ 
ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਉਨਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ 
ਨਾਲ ਏਕਾਕਾਰ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ 
ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਆਤਮ-ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, 
ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 



ਆਤਮ-ਚੀਨਣਾ 

ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ , ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬ੍ਰਿਛ ਨਾਲ ਜੋ ਫਲ ਲਗਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 

ਰੂਪ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਚਖ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸਾਧਕ 

ਆਪਣਾ ਦੈਤ ਭਾਵ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਪਰਮ-ਤੱਤ੍ਰ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ--ਜਿਨਾੀ ਆਤਮ ਚਨੈਨਿਆ ਪਰਮਾਤਮੁ' ਸੋਈ / ਛਕ 

ਆੰਮ੍ਤ /ਝਰ' ਹੈ ਫਲ਼ #ੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਈਂ / ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਜਿਨ 

ਚਾ/ਖਆ ਸਚਿ ਰਹੇਂ ਅਘਆਾ£/ /ਤਿੰਨਾ ਭਰਮ ਨ ਡੰਦੁ ਹੈ ਹਨ 

ਰਸਨ ਰਸ਼ਾਈਂ /(ਗੁ.ਰ.੪੨੧)। ਇਸ ਆਤਮ-ਤੱਤ੍ਰ ਦੀ ਪਛਾਣ 

ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਸੈਭਵ ਦਸਦੇ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ 

-- ਭਰ /ਝਨੁ ਆਪੁ ਨ ਚੀਨੀ ਕਹੈ ਸੁਣੇ ਕਿਆ ਹੋਇ/ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ 

ਅਭੇਦਤਾ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਰਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੁਵੰੈਨਵੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ 

ਨਿਰਮਲ ਜਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ - ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ /ਨੇਰਮਲ 

ਹੰਸ / ਜਿਸ਼ ਆਹ ਨਾ# /ਨਿਰੰਜਨ ਆਸ / ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ 

ਵਰਣਿਤ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਇਹ ਅੰਸ਼-ਅੰਸ਼ੀ 

ਭਾਵ ਅਖੰਡ ਹੈ, ਅਭੇਦ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੂੰਦ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਲਾ 

ਅੰਸ਼-ਅੰਸ਼ੀ ਸੈਬੈਧ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਬੂੰਦ ਵਿਚ 

ਅਤੇ ਬੂੰਦ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਵਿਆਪਤ ਹੈ। ਦੋਵੇ' ਪਰਸਪਰ ਅਭਿੰਨ 

ਹਨ -- ਸ਼ਾਗਰ ਆਹ ਝੂੰਦਾ ਝੰਦ ਆਹ ਸ਼ਾਗਰ ਕਾਵਣ ਝੂਝ /ਲਾਹਾ 

ਜਾਣੰ/ਇਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਆਤਮਾ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਭਿੰਨਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ 

ਹੈ - ਆਤਮ ਆਹ ਰਾਮ ਰਾਮ ਆਹ ਆਤਮ ਚਾੀਨਨਿ ਗੁਰ 

ਥ7ਚਾਰਾ / ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਵੀ ਧਾਰਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 

ਬੜੀ ਅਸਚਰਜ ਭਰੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਸ਼-ਅੰਸ਼ੀ ਭਾਵ ਸ਼ੁੱਧ 

ਅਦੈੈ੍ਤ-ਮੁਲਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤਰ 

ਜਾਂ ਵੱਖਰਤਾ ਨਹੀਂ' ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਤੱਤ੍ਰ 
ਅਤੇ ਪਰਮਤੱਤ੍ਰ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਸੈਬੈਧ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ 

ਗਿਆ ਹੈ। 

ਆਤਮ-ਚੀਨਣ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ 
ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਸੰਬੈਧ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਤਮਾ ਅਤੇ 

ਜੀਵਾਤਮਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਦਾ ਜੋ 

ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। 

ਸਤਿ ਸਰੂਪ, ਨਿੱਤ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਆਤਮਾ ਹੀ ਸਰੀਰ-ਬੱਧ ਹੋ ਕੇ 

ਆਤਮ-ਚੀਨਣ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਭਾਵ ਕਾਰਣ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਰੂਪ ਨੂੰ ਭੁਲ 

ਕੇ ਜੀਵਾਤਮਾ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਲਸਰੂਪ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਨੂੰ ਨਾਮ-ਰੂਪਾਤਮਕ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅੰਗ ਮੰਨਣ ਲਗ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਆਰੇਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਜਦ ਤਕ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਪਰਮਾਤਮ-ਤੱਤਰ ਆਪਣੇ 
ਵਾਸਤਵਿਕ ਜਾਂ ਸਦੀਵੀ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਦ ਤਕ 

ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਜੀਵ 

ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਸਮਝਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਦ ਉਹ ਜੀਵ 
ਜਾਂ ਜੀਵਾਤਮਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੇਦ-ਬੁੱਧੀ 

ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਜ ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿਚ ਵਿਆਪਤ 

ਹੈ, ਉਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ - ਜੌ ਬ੍ਰਾਹਮੀਡਿ ਪੀਡਿ ਸੌ 

ਜਾਣਹ /(ਗੁ.ਗੁੰ.੧੦੪੧)। ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ 

ਕਹੀ ਹੈ - ਲੌ ਬੁਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ ਜੇ ਸਜ ਸ਼ੋ ਪਾਵੰ/ 

(ਗੁ.ਰੰ.<੯੫)। ਰ੍ ਰ੍ 

ਇਥੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ 
ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਾਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 

ਅੰਸ਼ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਜੜ ਸਰੀਰ ਤੋ' ਵੱਖ ਹੈ। ਇਸ 
ਨੂੰ ਅ-ਜੜ ਜਾਂ ਚੇਤਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ 

ਜਨਮ-ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ 

ਦੇਹ ਨਾਲ ਸੈਬੈਧਿਤ ਹੋਣਾ ਜਨਮ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਹ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ 

ਮਰਨ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਆਤਮਾ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ 

ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਸ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਪ੍ਭਾਵ ਕਾਰਣ ਇਸ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਦੈਤ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 
ਦੇਵ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਾਤਮਾ ਅਮਰ, ਸਥਾਈ, ਸਦੀਵੀ ਅਤੇ 

ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਰੂਪ ਵਾਲੀ ਹੈ -- ਨਾ /ਇਹ /ਕਨਸ਼ੈ ਨਾਂ /ਇਹੁ 

ਜਇ/ ਆਨੰਦ ਜੁਗਾਦਾੀ ਗੰਹਿਆ ਸਮਾਏ / (ਗੁ ਗ੍ਰੰ.੮੬੮)। 

ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੇਹ ਵਿਚ ਰਾਮ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਸਥਿਤ ਹੈ। 
ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਤੱਤ੍ਰਾਂ ਨਾਲ 

ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਆਤਮਾ ਫਿਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 

ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਆਤਮਾ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 
ਹਰਿ-ਮੰਦਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ 
ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮ-ਜੋਤਿ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ 
ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਸਰਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਕੂਲ ਆਚਰਣ ਕਰਨਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ 



ਆਤਮ-ਚੀਨਣਾ 

ਹੈ - ਕਾਇਆ ਮਹਲ ਮੰਦਰ ਘਰ ਹ/ਰ ਕਾ ਸ਼ ਮਹਿ ਰਾਖੀ 

ਜਲੰਤਿ ਅਪਾਰ / ਨਾਨਕ ਗਰਮ ਮਹਲਿ ਝਲਾਈਆੰ ਹ/ਓ ਔਲ਼ 

#ਲਣਹਾਰ/(ਗੁ .ਗੰ.੧੨੫੬)। 

ਗੁਰੁ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ “ਅਨੰਦੁ” ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸਰੀਰ 

ਵਿਚਲੀ ਹਰਿ ਦੀ ਜੋਤਿ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ 

ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਸੱਚੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤਿ ਸਥਿਤ ਹੈ । ਇਸ ਗੁੱਝੇ ਰਤਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ 
ਕਢਣ ਲਈ ਗੁਰੂ-ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ - /ਇਹ ਸ਼ਨੰਰ ਸਭ 

ਧਰਮ ਹੈ /ਜਿਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਚੋ ਕਾ #ਵ/ਚ ਜੋ/ਤਿ / ਗੁਹਜ ਰਤਨ 

/ਵਾਚ ਲ/ਕਾ ਰਹੇ ਕਈਂ ਗੁਰਮ/ਖ' ਸ਼ੋਵਕੁ ਕਢ ਖ/ਤਿ / 

(ਗੁ ਗੰ.੩੦੯)। ਰ 
ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 

ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 

ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤਕ ਸੂਰਜ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਤਦ ਤਕ ਉਸ ਵਿਚੋਂ 

ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ 

ਜਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਮਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਆਤਮਾ ਵੀ 

ਅਮਰ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿਚ 

ਆਤਮ-ਸਰੂਪ ਰਮਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਘ/ਟ ਘਟੇ ਗੱਵ 
ਰਹਿਆ ਆਲਥ' %ਪਾਨੇ ਨਾਮ / (ਗੁ .ਗੰ.੮੪੩)। ਹਉਮੈ ਵਿਚ 

ਗੁਸਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ 

ਆਵਾਗਵਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਗੇੜੇ ਕੱਟਦਾ ਹੈ - 

ਸ਼ਰਲਾ ਜਆ ਆਹ ਏਕੋ ਰਵੈ /ਅਨਮ/ਸ ਆਹੰਕਾਨਾੰਂ /ਛਾਰੇ ਜੂਨ? 

ਭਾਵੈ /(ਗੁ ਗੰ .੨੨੮)। 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਰਸਪਰ ਅਭੇਦਤਾ 

ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਭਾਵ ਆਤਮ ਚੀਨਣ ਲਈ ਜਾਂ 

ਆਵਾਗਵਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੋਂ ਖ ਜਨਮ 

ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਇਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ 

ਮਨੌਂਖ ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ 
ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ 

ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੁਰਲਭ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸੇ ਜੂਨ ਦੌਰਾਨ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਅਨੁਸਾਰ - ਸ਼ਾਟਿ ਮਨ ਮੜ 

/ਪਿਆ#ਰਆ /ਮਲ਼ ਵੋਲਾ ਹੈ ਏਹੁ /(ਗੁ ਗੰ .੨੦)। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 

ਦੇਵ ਨੇ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ -- ਭਈ ਪਰਾ੫/ਤ ਮਾਨੁਖ 

ਦੌਹਰੀਆ/ ਗੋ/ਝਿਦ /ਲਣ ਕੀ /ਇਹ ਤੰਗ ਝਰੀਆ/ 

(ਗੁ.ਗੰ.੩੭੮)। 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ਅਤੇ ਨ ਪਛਾਣਨ ਦੀਆਂ 

ਆਤਮਾ 

ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਨੋਂਖ ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 

ਵਿਚ ਦੋ ਭੇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ -- “ਗੁਰਮੁਖ” ਅਤੇ “ਮਨਮੁਖ”। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਤਾਤਵਿਕ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ 
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਕਮਲ ਅਤੇ ਡੱਡੂ ਦੇ ਪ੍ਤੀਕ ਵਰਤੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੈਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਜਲ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਹਨ। 

ਕਮਲ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੱਡੂ ਕਾਈ 

ਭਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿਚ 

ਮੋਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ 

ਨਿਰਪਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਮਨਮੁਖ ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਗਨ 

ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਤੱਤ੍ਰ ਨੂੰ 

ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ? 

ਮਾਇਆ ਬੜੀ ਵਿਘਨ-ਕਾਰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 
ਅਵਿਦਿਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੱਤ੍ਰ ਵਿਚ ਤੱਤ੍ਰ ਬੁੱਧੀ 

ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮਿਥਿਆ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝਣਾ ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਜਾਦੂਗਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ 
ਹੋਈ ਇਕ ਅਧੀਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸੁਤੌਤਰ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ 
ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਗੋਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਭ 

ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ - ਅਮਲੁ ਗਲੌਲਾ 
ਕੁੜ ਕਾ /ਦਤਾ ਦੌਵਣਹਾ/ਨ / “ਤਾ ਮਰਣੁ /ਵਸ/ਨਿਆ ਖਾਸੰ 

ਕਾਤੀ /ਦਨ ਚਾ/ਨ/(ਗੁ ਗੰ .੧੫)। 

ਸਾਰਾਂਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮ-ਸੁਖ 
ਅਥਵਾ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਤਮ-ਚੀਨਣ ਦੀ 

ਇਕੋ-ਇਕ ਜੁਗਤ ਕਾਰਗਰ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਅੰਦਰ 

ਵਸਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਭਰਮ ਨੂੰ 

ਆਤਮ-ਚੀਨਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ 

ਮੂਲ ਵਸਤੂ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ 
ਲਈ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ 

- ਰਤਨ ਅਮੰਲ /ਰੋਦੇਂ ਆਹ ਜਾਨੁ / ਆਪਨਾ ਵਸਤ ਤੂ ਆਪਿ 

ਪਛਾਨ /(ਗੁ ਗੰ ੮੯੨)। 

ਆਤਮਾ : ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ “ਆਤਮਾ” ਦਾ ਨਿਰੂਣ ਵੀ ਹੋਇਆ 

ਹੈ, ਪਰ ਇਤਨੀ ਅਧਿਕ ਮਾੜਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਜਿਤਨਾ ਆਤਮਾ 

ਦੇ ਮਾਇਆ ਆਛਾਜਿਤ ਸਰੂਪ “ਜੀਵਾਤਮਾ” ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਧਾਰ ਅਤੇ 

ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਪ੍ਤਿਪਾਦਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ 

ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਪਰ 



ਆਤਮਾ 

ਜੀਵਾਤਮਾ ਦੇ ਮੂਲ ਸਰੂਪ “ਆਤਮਾ” ਦੇ ਵਿਵੇਚਨ ਦੁਆਰਾ 
ਹੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੰਬੈਧ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਹੈ। 
ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਕੀ 

ਹਨ? ਉਸ ਦੀ ਗਤਿ-ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 

ਦੇ ਕਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਦਿ-ਕਾਲ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ 

ਸਾਹਮਣੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਸਥਿਤ 

ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ 
ਦੀ ਲੈਬੀ ਪਰੈਪਰਾ ਹੈ । ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸੈਬੈਧੀ ਧਾਰਣਾ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

“ਆਤਮਾ” ਦੇ ਸਰੂਪ ਸੈਬਧੀ ਰਿਗ ਵੇਦ (1/164/20) 
ਵਿਚ ਸੈਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।ਉਸ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਆਤਮਾ 

(ਜੀਵਾਤਮਾ) ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਭਾਵ ਵਾਲੇ ਦੋ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ 

ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਬ੍ਿਛ ਉਤੇ ਬੈਠਾ ਵਿਖਾਇਆ 

ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਬਿਨਾ ਬਿਿਛ ਦੇ ਫਲ 

ਖਾਏ, ਸਾਖੀ (ਸਾਕਸ਼ੀ) ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਦੂਜਾ ਪੰਛੀ ਬ੍ਛ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਨਿੱਤ ਹੈ, ਨ ਕਦੇ ਮਰਦੀ 
ਹੈ, ਨ ਅਵਸਥਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਉਹ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 
ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਮਨ ਦੇ ਸੈਕਲਪਾਂ-ਵਿਕਲਪਾਂ ਤੋਂ, 

ਵਿਵੇਚਨਾਤਮਕ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। 

ਅਵਿਦਿਆ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਆਤਮਾ ਹੀ “ਜੀਵਾਤਮਾ” 

ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਪੂਰਵ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮ-ਫਲ ਅਨੁਸਾਰ 

ਸੁਖ-ਦੁਖ ਦੇ ਭੋਗ ਲਈ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ 

ਜਨਮ-ਮਰਨ ਨਾਲ ਯੁਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਆਤਮਾ 

ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਰੂਪ ਜੀਵ (ਜੀਵਾਤਮਾ) 

ਹੈ। ਜੀਵ ਸਰੀਰ/ਦੇਹ ਦੇ ਜਨਮ-ਮਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰਜ ੜੋੱ 

ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੋ ਦੂਜੇ 

ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵ (ਜੀਵਾਤਮਾ) ਸਦੀਵੀ ਹੈ, 

ਜੌਮਦਾ-ਮਰਦਾ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਮੁਲ 
ਤੱਤ੍ਰ ਹੈ। 

ਜੈਨ-ਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੈਤਨ੍ਯ ਦਵ੍ਯ ਨੂੰ ਜੀਵ 

ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਪਰਿਪੂਰਣ ਹੈ। 

9] ਆਤਸਾ 

ਹੈ। ਜੀਵ ਇਕ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕ ਹਨ। ਜਿਤਨੇ ਸਰੀਰ ਹਨ, ਉਤਨੇ 

ਹੀ ਜੀਵ ਹਨ। ਮਨੋਂਖ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਤਮ ਹੈ। ਜੀਵ 

ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰੀਰ ਧਾਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵ 

ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਿਮਿਤ ਕਾਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਦੁਗਲ (ਜੜ ਪਦਾਰਥ) 

ਇਸ ਦਾ ਪਰਿਣਾਮ ਹੈ। 

ਬੌਧ-ਮਤ ਵਾਲੇ ਆਤਮਾ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ 

ਮੰਨਦੇ ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 
ਛਿਣਕ, ਨਾਸਵਾਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਚਿੱਤ ਹੀ 

ਇਕ ਮਾਤਰ ਸੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਅਸਲ ਵਿਚ 

ਚਿੱਤ (ਮਨ) ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਹਨ। ਚਿੱਤ ਨੂੰ “ਆਲਯ- 

ਵਿਗਿਆਨ” ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ 

ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਇਸ ਵਿਚ ਬੀਜ 

ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਤ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ 

ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀ' 

ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਅਸਥਾਈ ਹੈ। 

ਦਸ਼ਟਾ ਨਿੱਤ, ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 

ਇੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 

ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੋ ਵੀ ਭਿੰਨ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 

_ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੀ ਦੁਖ-ਸੁਖ 

ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੈਬੈਧਿਤ ਹੋਣ ਨੂੰ 

ਜਨਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮਰਣ (ਮ੍ਰਿਤੂ) ਨਾਂ 
ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਇਕ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕ ਹਨ। ਇਕ 

ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਆਤਮਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 

ਸਾਂਖ੍ਯ-ਮਤ ਵਾਲੇ ਦੋਂ ਮੁਲ ਤੱਤ੍ਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ - ਇਕ 

ਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਕ੍ਿਤੀ। ਜੀਵਾਤਮਾ ਉਹ 

ਆਤਮਾ ਹੈ ਜੋ ਇੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੈਯੋਗ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ 

ਸੀਮਿਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ 

ਵਿਚ, ਜੀਵਾਤਮਾ ਸੁਤੰਤਰ ਆਤਮਾ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਪਕ੍ਹਿਤੀ ` 

ਦਾ ਮਿਲਵਾਂ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਰਮ-ਫਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 
_ ਜਨਮ-ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ 

ਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਆਤਮਾ ਸੈਸਾਰਿਕ ਪ੍ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਗਤਿਵਿਧੀ ਪ੍ਰਤਿ 

ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਲਿਪਤ ਹੈ । 

ਯੋਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵ ਸੁਭਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ 

ਚੈਤਨ੍ਯ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲੋ' ਸਰੀਰਿਕ ਬੰਧਨਾਂ ਅਤੇ 
ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਿਆਨ 

ਵਸ ਇਹ ਚਿੱਤ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ 



ਆਤਮਾ 

ਆਪ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਸਮਝਣ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਤ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ 
ਜੜ੍ਹ ਹੈ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਚਿੱਤ-ਵਿਤੀ ਦੇ ਨਿਰੋਧ ਨਾਲ ਜੀਵ (ਦ੍ਸ਼ਟਾ) ਦੀ ਆਪਣੇ 

ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ' ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 
ਯੋਗਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵ (ਆਤਮਾ) ਸ਼ੁੱਧ, ਬੁੱਧ, ਮੁਕਤ ਤੱਤ੍ਰ 

ਹੈ, ਪਰ ਭਰਮ ਜਾਂ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਵਸ ਵਿਚ ਹੋ ਕੇ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਮੀਮਾਂਸਾ-ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ 
ਮੰਨਦੇ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭਿੰਨ 

ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਭੋਗਤਾ ਦੋਵੇਂ ਹੈ। 

ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਹੈ। 

ਜਿਤਨੇ ਸਰੀਰ ਹਨ, ਉਤਨੀਆਂ ਹੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹਨ। 

ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਮਾਂਸਕ ਆਤਮਾ ਦੀ 

ਅਨੌਕਤਾ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰਖਦੇ ਹਨ। 

ਅਦ੍ੈਤ-ਵੇਦਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਤਮਾ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਹੈ। 

ਇਹ ਗਿਆੜਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 
ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੱਤ, ਨਿਰਾਕਾਰ, 

ਅਮਰ, ਸਰਵ-ਵਿਆਪੀ, ਅਨੰਤ ਅਤੇ ਚੈਤ੍ਨਯ ਸਰੂਪ ਹੈ। 

ਇਹ ਅਕਰਤਾ, ਅਭੋਗਤਾ ਅਤੇ ਦੁਖ-ਸੁਖ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਇਸ 

ਦਾ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਰੂਪ “ਜੀਵ” ਹੈ। ਨਾਮ ਰੂਪ ਉਪਾਧੀ ਨਾਲ 

ਯੁਕਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਤਮਾ ਹੀ “ਜੀਵ” ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ, ਜੀਵਾਂ 

ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। 

ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟਾਦ੍ਰੰਤਵਾਦੀ ਚਿੱਤ ਤੱਤ੍ਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜੀਵਾਤਮਾ 

ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਹ, ਇੰਦੀਆਂ , ਮਨ, ਪਾਣ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ 

ਵੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਸੂ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਨਿੱਤ, ਅਣੁ, ਅਵਿਅਕਤ ਅਤੇ 

ਨਿਰਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਮਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ-ਯੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਤਾਂ ਇੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬੈਧਨ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦ੍ਰੈਤਵਾਦ ਦੇ 

ਉਲਟ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟਾਦੈਤਵਾਦ ਜੀਵ ਅਨੰਤ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਕ 
ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭਿੰਨ ਹਨ। 

ਦ੍ਰੈਤਾਵੁਤ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਣੁ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਹਰ 
ਇਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਚ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਜੀਵ ਦਸਦੇ ਹਨ। ਜੀਵ 

ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਭੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਨ ਹੋ 
ਕੇ ਈਸ਼ਵਰ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਜਦ ਤਕ ਦੈਤਭਾਵ ਰਹਿੰਦਾ 

ਹੈ, ਤਦ ਤਕ ਜੀਵ ਦੀ ਸੁਤੌਤਰ ਹੋਂਦ ਹੈ । ਦੌਤ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ 

ਨਾਲ ਇਹ ਈਸ਼ਵਰ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
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ਦੈਤਵਾਦੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨ, ਮੋਹ, ਦੁਖ ਅਤੇ ਭੈ 

ਆਦਿ ਨਾਲ ਯੁਕਤ ਅਤੇ ਸੈਸਾਰਸ਼ੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੈਸਾਰ 

ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਜੀਵ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਵੱਖਰੀ-ਵੱਖਰੀ ਬਣਾਈ 

ਰਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋ' ਭਿੰਨ ਹੈ। ਇਹ ਭਿੰਨਤਾ ਕੇਵਲ ਸੈਸਾਰਿਕ ਯਾੜ੍ਾ 
ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ , ਸਗੋਂ ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਵੀ ਬਣੀ 

ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰ੍ 

ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਆਤਮਾ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ 

ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਜ ਕੁਰਾਨ ਵਿਚ ਆਤਮਾ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 

ਤੇ 'ਨਫ਼ਸ” ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਦ ਦੇ ਕੁਰਾਨਿਕ 

ਸਾਹਿਤ ਵਚ “ਨਫ਼ਸ” ਅਤੇ 'ਰੁਹ” ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ 

ਹੋਈ ਹੈ। 

ਸੂਫ਼ੀ ਸਾਧਕ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੋ ਭੇਦ ਮੰਨਦੇ ਹਨ -- 

ਨਫ਼ਸ ਅਤੇ ਰੂਹ। ਨਫ਼ਸ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ 
ਲਖਾਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਹ ਸਦ-ਵਿੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 
ਨਫ਼ਸ ਵਿਚ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਆਵੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਹ ਵਿਚ 

ਵਿਵੇਕ ਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ 

ਹਨ। 

ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਂਸ਼ 

ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਤਮਾ ਨਿੱਤ, ਮੁਕਤ, 

ਅਨੰਤ, ਅਜਰ, ਅਮਰ ਅਤੇ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਵਿਦਿਆ 

(ਅਗਿਆਨ) ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿਚ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋ' ਭਿੰਨ ਅਤੇ 

ਸੁਤੰਤਰ ਸਮਝਣ ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਤਮ-ਗਿਆਨ ਦੇ 

ਫਲਸਰੂਪ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਮੀ ਵਿਚਾਰ ਪਰੈਪਰਾ 
ਵਿਚ ਵੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 

ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਸੰਬੈਧ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ 

ਗਿਆ ਹੈ। 

ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਆਤਮ- ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਆਤਮ- 

ਗਿਆਨ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਤਮ-ਨਿਰੂਪਣ 

ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਇੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਯਾੜ੍ਹਾ ਹੀ 
ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਣੀਕਾਰ ਸਾਧਕ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕ 

ਦੋਵੇਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਤਮ-ਨਿਰੁਪਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨ ਤਾਂ 
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਤਨ ਦਰਸ਼ਨ-ਪੱਧਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨ ਹੀ 
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-ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 

ਆਤਮ-ਅਨੁਭੂਤੀ ਦੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਜਿਥੇ- ਕਿਥੇ 

ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 

'ਤੇ ਜੋ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 

ਆਤਮ-ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਸਥਲਾਂ ਉਤੇ ਆਤਮ-ਗਿਆਨ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੋਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 

ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਤਮ-ਤੱਤ੍ਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦਾ ਉਦਮ 

ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਆਤਮ-ਤੱਤ੍ਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ - ਆਤਮਾ 

ਮਾਹਿ ਰਾਮ ਰਾਮ ਮਹਿ ਆਤਮੁ ਚੀਨ ਗੁਣ ਬੀਚਾਰਾ / 

(ਗੁਰੰ.੧੧੫੩)। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਅੰਸ਼ 

ਹੈ - ਨੈਰਮਲ ਕਾਇਆ ਉਜਲ ਹੰਸਾ/ /ਤਸ਼ /ਵਚ ਨਾਲਾ 
ਨਿਰੰਜਨ ਅੰਸ਼ਾ/(ਗੁ.ਰੰ.੧੦੩੪)।ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਮਲਾਰ 

ਰਾਗ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੇਹ ਵਿਚ ਨਿਰਮਲ 

ਹੌਸ (ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ) ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ - ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ /ਨੋਰਮਲ 

ਹੰਸ / ਜਿਸ ਮਹਿ ਨਾਮ /ਨੈਰੰਜਨ ਅਸ / (ਗੁ ਰੰ.੧੨੫੬)। 

ਅਸਲ ਵਿਚ “ਸਰਬ ਕਲਾ ਜਗਦੀਸੈ ਅੰਸ”। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ 

ਇਹ ਅੰਸ਼-ਅੰਸ਼ੀ ਭਾਵ ਅਖੰਡ ਅਤੇ ਅਭੇਦ ਰੂਪ ਵਾਲਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਅੰਸ਼-ਅੰਸ਼ੀ ਸੈਬੈਧ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਬੂੰਦ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਦੌਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ-ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਬ੍ਹਮ ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਵਿਆਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ 

ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਧਕ ਵਾਸਤਵਿਕ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹੀ 

ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਬੂੰਦ ਵਿਚ ਅਤੇ 

ਬੂੰਦ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਸਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ -- ਸ਼ਾਗਰ ਆਹ 
ਬੰਦਾ ਝੰਦ ਆ ਸਾਗਰ ਕਵਣੁ ਝੜ /ਝਾ/ਹ ਜਾਣੰ /(ਗੁ ਗੰ ੭੮) 

ਇਥੇ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ 

ਅੰਸ਼-ਅੰਸ਼ੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿਸ ਦਰਸ਼ਨ-ਪੱਧਤੀ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦ੍ਰੈਤਵਾਦ, ਦ੍ੈਤਾਦ੍ਰੰਤਵਾਦ ਅਤੇ 

ਵਿਸ਼ਸ਼ਟਾਦੈਤਵਾਦ ਵਿਚ ਅੰਸ਼-ਅੰਸ਼ੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨ 
ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। 'ਮੁੰਡਕ ਉਪਨਿਸ਼ਦ” 

(2/1/1) ਵਿਚ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਅਤੇ ਚਿਣਗਾਂ 

(ਸੁਫਲਿਗ) ਦੇ ਉਪਮਾਨ-ਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ 

- ਗਿਆ ਹੈ। ਗੀਤਾ (15/7) ਵਿਚ ਦੇਹ-ਸਥਿਤ ਜੀਵਾਤਮਾ 

ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਨਾਤਨ ਅੰਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
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'ਬ੍ਹਮ-ਸੂਤ੍” (2/3/43) ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੇਦਾਂਤੀਆਂ ਨੇ ਆਭਾਸ 

ਦਾ ਅਰਥ ਅਵਯਯ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨਹੀਂ' ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਰੂਪ 

ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਸਰਵ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ 'ਅੰਸ਼ੀ” 

ਹੈ। ਜੀਵ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ 'ਅੰਸ਼” ਰੂਪ 

ਹੈ। ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟਾਵੈਤਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਭੂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵ 

ਅਣੁ। ਬ੍ਹਮ ਅਤੇ ਜੀਵ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਸ੍ਰਗਤ ਭੇਦ ਹੈ, 

ਸਜਾਤੀਯੁ ਜਾਂ ਵਿਜਾਤੀਯ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬ੍ਹਮ ਅਖੰਡ ਹੈ 

ਅਤੇ ਜੀਵ ਖੰਡਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੀਵ ਅਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ 

ਸੈਬੈਧ ਰਾਮਾਨੁਜ-ਮਤ ਵਿਚ ਅਭੇਦਮੂਲਕ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਉਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਜੇ 

ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅੰਸ਼-ਅੰਸ਼ੀ ਭਾਵ ਦਾ ਰੈਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ 

ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 

ਅਦੈਤਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਨੋੜ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ 

ਨੇੜਤਾ ਸਮੁੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ 

ਬੂੰਦ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਤੋ' ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 

ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਤਿਬਿਬਿਤ ਹੋਣ ਦੀ 

ਧਾਰਣਾ ਤੋ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 

- ਸਭ ਅਹਿ ਸਤਿ ਲਤ ਹੈ ਸੋਇ/ /ਤਿਸ਼ ਕੰ ਚਾਨ/ਟ ਸਭ 

ਮਾਹਿ ਚਾਨਣੁ ਹੋਇ/ ਗੁਰ ਸ਼ਾਖ ਲੰਤਿ ਪਰਗਟੁ ਹ/ਇ/ 

(ਗੁ ਗ੍ੰ.<੬੩)। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਅੰਸ਼-ਅੰਸ਼ੀ ਭਾਵ 

ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦੈਤ-ਮੂਲਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਦ੍ਰੈਤਾਦੈਤਵਾਦ ਨਾਲ 

ਕਿਸੇ ਪ੍ਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਅੰਸ਼-ਅੰਸ਼ੀ ਭਾਵ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ 

ਆਤਮਾ-ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਰਣ ਏਕਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 

ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਾਧਕ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ 
ਏਕ-ਨਿਸ਼ਠ ਧਿਆਨ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 

ਦਾ ਦੈਤਭਾਵ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਆਤਮਾ 

ਪਰਮਾਤਆ ਏਕੋ ਕਰੈ / ਅੰਤਰਿ ਕ ਦੁ/ੜਿਧਾ ਅੰਤਾ/ਟੈ ਮੈ / 

(ਗੁ.ਗ੍ੰ.੬੬੧)। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਗੌੈਂਡ ਰਾਗ ਵਿਚ 

ਆਰੋਪਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ 
ਹੈ - ਅਚਰਜ਼ ਕਥਾ ਮਹਾ ਅਨੂਪ / ਪਾਤਆਾ ਪਾਰਲ੍ਰਹਨ' ਕਾ 
ਰੂਪ / ਨ ਇਹੁ ਝੂਢਾ ਨ /ਇਹ ਬਾਲਾ / ਨਾ /ਏਸ਼ ਦੂਖ ਨਹੀਂ ਜਮ 

ਸਾਲਾ/ ਨਾਂ /ਏਹੁ /#ੈਨਸੈ ਨਾ ਇਹ ਜਾਇ/ ਆੰਦ ਜ਼ੁਗਾਦੀ 



ਆਤਮਾ 

ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ / ਨਾਂ /ਇਸ਼ ਉਸਨੂ ਨਾਹੀ ਇਸ ਆੰਤ/ ਨਾ 

ਇਸ਼ ਦੁਸਮਨੁ ਨ /ਇਲ ਆੰਤੂ / ਨਾਂ ਇਸ ਹਰਠ ਨਗੀ /ਏਸ਼ 
ਸ਼ਗੁ / ਸਭੁ /ਕਛੁ ਇਸ ਕਾ /ਏਹੁ ਕਰਨੰ ਜੌਗ / ਨਾ /ਇਸ਼ ਝਾਪ 
ਨਹੀੰ /ਇਸ਼ ਆਇਆ / /ਇਹ ਅਪਰੰਪਰ ਹੋਤਾ ਆਇਆ / ਪਾਪ 

ਪੁੰਨ ਕਾ /ਏਸ਼ ਲੱ ਨ ਲਾਲੰ/ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਾਰ ਸ਼ਦ ਹਾੰ 

ਸਾਨੀ / (ਗੁ ਗੁੰ.੮੬੮)। ਅਦੁੰਤ-ਵੇਦਾਂਤ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਵੀ 

ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਪਾਦਨ ਹੋਇਆ 
ਹੈ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਆਤਮਾ ਲਈ 'ਤੌਤ” (ਤੱਤ੍ਰ) ਸ਼ਬਦ 

ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ “ਪਰਮਤੰਤ” 

(ਪਰਮਤੱਤ੍ਰ) ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਤਰ (ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਸਾਧਕ) 

ਵਿਚ ਹੀ ਸਤਿ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਦਾਚਾਰੀ 
ਦਾ ਤੱਤ੍ਰ (ਆਤਮਾ) ਪਰਮ ਤੱਤ੍ਰ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਵਿਚ ਮਿਲ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ - ਸੂਝੈ ਭਾਣੀ ਸ਼ਾਚ ਸਮਾਵੈ ਵਿਰਲੇ ਸ਼ਚਾਚਾਨਾਂ / ਤੰਤੋ ਕਉਂ 

ਪਰਮਤਾੱਤ “ਲਾਇਆ” ਨਾਨਕ ਸ਼ਗੱਣ ਤੁਮਾਰਾ / 

(ਗੁ ਗੁੰ.੫੯੭)। ਇਥੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 
_ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ' ਪੈਦਾ ਹੋਏ 

ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਪਵਿੱਤਰ 

ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਭਾਵਨਾ 

ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਵਿਚ ਆਵਾਗਵਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ 

ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਆਤਮਾ ਦਾ 'ਸੋਹੰ' ਰੁਪ ਵਿਚ ਵੀ 

ਚਿਤ੍ਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੈਸਕ੍ਿਤ ਮੁਲ ਦੇ 'ਸੋਹੰ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ 

ਹੈ “ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ” ਇਸ ਦਾ ਤਾਤਪਰਜ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਂ। 

ਇਹ ਵੇਦਾਂਤ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਆਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ 

ਵੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਹੈ। ਜੀਵ ਵੀ ਬ੍ਹਮ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਗਤਿਕ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਵਰਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ 
ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਮਾਇਆ ਦਾ ਆਵਰਣ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬ੍ਹਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ 'ਸੋਹੰ” 

ਮਾਨਤਾ ਸੈਬੈਧੀ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ , ਫਿਰ 

ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 

ਨੇ 'ਸੋਹੈ' ਸੈਬੈਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਮ 
ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਘਰ 

ਆਤਮਾ-ਤ੍ਿਬਿਧ 

ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਆਤਮ-ਗਿਆਨ 

ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਖ ਅਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ “ਸੋਹੰ” (ਮੇਰੇ) ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ 

ਹੈ - ਵਹ ਆ/ਪਓਂ ਪਰਮ ਸੂਲ ਪਾਈਐ /ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸ਼ਾ 

ਹੋਈ ਜੀਆਂ / ਜਨਮ ਅਰਣ ਭਵ ਭੰਜਨ ਗਾਈਆ ਪੁਨਗ/੫ ਜਨਮ 

ਨ ਹੋਈ ਜੀਓ / ਤਤ /ਨੋਰੰਜਨੁ ਜੋਤਿ ਸਬਾਈ ਸੋਹੰ ਡੇਦੁ ਨ 

ਕੌਈ ਜਉ /(ਗੁ ਗੰ.੫੯੯)। 

ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 

ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਰਾਹੀਂ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 

ਮੈਂ ਹੀ ਉਹ ਹਾਂ” ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਤਤ੍ਹ 

ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ - ਸੋਹੰ ਆਪ ਪਛਾਣੀਐ ਸ਼ਬਦ ਭੋਟਾ 

ਪਤਾਆ/ਏ / (ਗੁ ਗੰ .੬੦)। 

ਸੋਹੈ" ਦੇ ਜਪ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦਡਸਾਇਆ 

ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ 

ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ “ਸੋਹੰ” ਦਾ ਜਪ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ 

ਇਸ ਜਪ ਵਿਚ ਤਿੰਨੋਂ ਲੋਕ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਹਨ -- ਨਾਨਕ ਸ਼ੌਹੰ 

ਹੰਸ਼ਾ ਜਪ ਜਾਪ /ਤ੍੍ਭਵਣ /ਤਸੈ ਸ਼ਮਨੰਹ /(ਗੁ .ਗੰ .੧੦੯੩)। 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ 'ਸੋਹੰ” ਸੈਬੈਧੀ ਵਿਚਾਰ ਆਤਮਾ 

ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਦਕ ਹਨ। 

ਸਾਰਾਂਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ 
ਨੇ ਪੂਰਵ-ਵਰਤੀ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਸੋਬੈਧੀ ਮਤਾਂ ਨੂੰ 
ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇ' ਦੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ 

ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲ ਕੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਅਭਿੰਨਤਾ 

ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਬੂੰਦ 
ਵਾਲਾ ਸੈਬੈਧ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 'ਸੋਹੈ” ਸਿਧਾਂਤ 

ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਅਭਿੰਨਤਾ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। 

ਆਤਮਾ-ਤ੍ਰਿਬਿਧ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ-ਯੁਗੁਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਭਟਾਂ 
ਦੇ ਸਵੈਯੇ ਮ. ੨" ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 
ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ-ਬੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ (ਰਜੋ, 

ਸਤੋ ਅਤੇ ਤਮੋ) ਤੋਂ ਪ੍ਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁੱਧ 

ਸਰੂਪ ਤੋ" ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਬਿਧ ਸਰੂਪੀ ਆਤਮਾ ਹੀ 
“ਅੰਤਹਕਰਣ” ਹੈ। ਭੱਟ ਕਵੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ 
ਦੇਵ ਦਾ ਅੰਤਹਕਰਣ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਨ 
ਹੈ - ਆਤਮਾ ਤਨ ਤੋਠੈ ਏਕਾ /ਲਿਵਤਾਰ /(ਗੁ.ਗੰ.੧੩੯੧)। 



ਆਦਮ 

ਆਦਮ : ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਭੈਰਉ ਰਾਗ ਵਿਚ “ਆਦਮ” ਦੀ 

ਹੁਕਮ-ਅਦੂਲੀ ਕਾਰਣ ਰੱਬ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹਿਸ਼ਤ ਤੋ ਕਢੇ 

ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ 

ਬਹਿਸ਼ਤ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹਿਣਾ ਨਸੀਬ ਹੋ ਗਿਆ 

ਸੀ - ਬਾਲਾ ਆਦਮ ਕਉਂ /ਕੇਛੁ ਨਦਾਨੇ /ਦਖਾਈੰ / ਓਨੇ ਭਾ 

/ਭਿਸ਼ਾਤਿ ਘਨੰਗੀ ਪਾਈ /(ਗੁ.ਗੰ.੧੧੬੧)। 

'ਆਦਮ' ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ 

ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ, ਕੁਰਾਨ ਆਦਿ ਸਾਮੀ 

ਧਰਮ-ਗੰਥਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

“ਕੁਰਾਨ” ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਵ ਜਾਤਿ ਦਾ ਜਨਮ-ਦਾਤਾ 
(“ਅਬੂ-ਉਲ-ਬਸ਼ਰ”) ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਅੱਲ੍ਹਾ ਨੇ 

ਜਬਰਾਈਲ, ਮੈਕਾਈਲ ਅਤੇ ਅਸਰਾਫ਼ੀਲ ਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 

ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸੱਤ ਮੁੱਠਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਭਰ 

ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਦਮ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਧਰਤੀ 

ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇਣੋ' ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਲਸਰੁਪ ਅੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਅਜ਼ਰਾਈਲ 

ਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਿੱਟੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈ 

ਆਇਆ। ਅੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਮੀਂਹ ਵਰਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਕੀਤਾ, 

ਫ਼ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਗੁੰਨ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਅੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਆਪਣੇ 

ਮੁਬਾਰਕ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਬੁੱਤ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 

160 ਵਰ੍ਹੇ ਧੁੱਪ ਵਿਚ ਸੁਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੁਕਣ ਉਤੇ ਉਸ 
ਵਿਚ ਨੌਂਕ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਣ ਫੂਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਨਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। 
ਇਸ ਦਾ ਕੱਦ ਨੌ ਗਜ਼ ਲੈਮਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਬੜੀ ਕਠੋਰ ਸੀ। 

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਹੁੰ, ਅਸਲ ਵਿਚ, ਉਸੇ ਕਠੋਰ 

ਚਮੜੀ ਦਾ ਬਾਕੀ ਰਿਹਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। 

ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅੱਲ੍ਹਾ ਨੇ 

ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, 

ਪਰ ਇਬਲੀਸ ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨੋਂ ਸੈਕੋਚ 

ਕੀਤਾ। ਫਲਸਰੂਪ ਅੱਲ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਢ 
ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ' ਬਾਦ ਉਹ 'ਸ਼ੈਤਾਨ” 

ਅਖਵਾਇਆ। 

“ਬਾਈਬਲ” ਅਨੁਸਾਰ ਆਦਮ ਦਾ ਮਨ ਲਗਾਉਣ 

ਲਈ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਦੀ ਪਸਲੀ ਤੇ ਇਕ ਇਸਤਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜੋ 

ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ “ਹਵਾ” ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 

ਅੱਲ੍ਹਾ ਨੇ “ਅਦਨ” ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਸੁਖ-ਪੂਰਵਕ ਰਖਿਆ 

ਅਤੇਂ ਉਸ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਫਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਬੂਟੇ (ਕਣਕ ਦੇ 

ਬੂਟੇ) ਦੇ ਫਲ ਖਾਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਪਮਾਨ 

95 ਆਦਮ 

ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਪੱਟੀ 
ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਜਿਤ ਫਲ ਖਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਅਪਰਾਧ 

ਕਾਰਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਨ ਬਾਗ਼ ਵਿਚੋਂ ਕਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਲ ਸੈਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਰਿਸ 

ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ “ਹੀਰ” ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ - ਆਦਮ 

ਛਡ ਬ/ਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਬਾਗ ਨੱਠਾ, ਭਲੇ ਵੌਲੜੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਖਾਇ 

ਗਾਇਆ / ਅੱਲ੍ਹਾ ਵਲੋਂ` ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਣਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਅਤੇ 
ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਾਪ ਮਿਲਿਆ। 

ਹਵਾ ਜਦੋ' ਸਵਰਗ ਤੋ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਡਿੱਗੇ ਤਾਂ ਆਦਮ ਲਕਾ 

ਵਿਚ ਡਿੱਗਿਆ ਅਤੇ ਹਵਾ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੱਦਾਹ ਨਗਰ 

ਨੇੜੇ ਡਿੱਗੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੋ ਸੌ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਛੜੇ ਰਹੇ। ਜਬਰਾਈਲ 

ਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਲੈਕਾ ਤੋਂ ਆਤਮ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਮੱਕੇ ਦੇ 

ਨੋੜੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲਾਇਆ। ਆਦਮ ਹਵਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ 

ਲੈਕਾ ਨੂੰ ਪਰਤਿਆ। ਉਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਿਰਿਹਸਥ ਜੀਵਨ 

ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਸੈਤਾਨ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 
ਆਦਮ ਦੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਮਰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰ੍ਹੇ ਸੀ ਪਰ 

ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਡੇਵਿਡ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 960 ਵਰ੍ਹੇ ਜੀਵਿਆ। ਪਰ “ਬਾਈਬਲ” 

ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ 930 ਸਾਲ ਸੀ। 

ਲੈਕਾ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਆਦਮ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਪਹਾੜੀ 

ਉਤੇ ਹੁਣ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਬੈਧ 

ਆਦਮ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 

ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ, ਸੇਂਟ ਥਾਮਸ, ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ 

ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੌ- 

ਆਪਣੇ ਢੌਗ ਨਾਲ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਸ਼ੁਰੂ 

ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ-ਦੇਵਾਂ ਦੀ 

ਸਰੂਪ-ਕਲਪਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਕੋਲ ਬਣੀ ਪੁਲ ਨੂੰ 
ਆਦਮ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ 

“ਬਾਲਮੀਕੀ ਰਾਮਾਇਣ” ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਦਾ ਸੈਬੈਧ 

ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੱਬ 

ਦੇ ਅਨੌਕ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ 

ਹੈ - /ਕੈਤੇ ਆਦਮ ਹਵਾ ਝਣ ਆਓਗੇ, ਕਦਾੰਂ ਅੰਛੋਂ ਵਾਂ ਭਾਲ 

ਜਾਈਦਾ / 



ਆਦਿ-ਗੌੰਥ 

ਆਦਿ-ਰੰ੍ਥ : ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਕ ਨਾਮਾਂਤਰ 
'ਆਦਿ-ਗ੍ਰੰਥ” ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਜਾਂ ਮੁੱਢਲਾ ਗੰਥ 

ਕਹਿਣ ਲਈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਰਬ-ਪ੍ਰਥਮ ਪ੍ਰਯੋਗ ਭਾਈ ਕੇਸਰ 

ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਦੁਆਰਾ 'ਬੈਸਾਵਲੀਨਾਮਾ ਦਸਾਂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀਆਂ 

ਕਾ” ਦੇ ਚੌਦਵੇਂ ਚਰਣ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਛੋਟੇ ਗ੍ਰੰਥ 

(ਦਸਮ ਗੰਥ”) ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਛਿੱਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ 

- ਸੰਮਤ ਸੋਲਾ ਸੈ ਅਠਵੰਜਾ ਸੈ ਗਏ / ਤਬ ਆਨੰਦ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ 

ਜਨਮੁ ਲਏ / ਗਰ ਆਰਜਨ ਲੀ ਕੰ ਧਾਮ ਰਥ ਸ਼ਹਲ ਨਨਮੁ 

ਹੰ ਧਾਰਾ/ ਦਾਇਆ ਸੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ਼ /ਲਿਖਾਰਾੀ 

/ਖਿਡਾਵਣਹਾਰਾ/ ੨੬੬/ ਛੋਟਾ ਨਰੱਥ ਜਾ ਜਨਮ ਦਸ਼ਵੇ 

ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੇ ਧਾ# /ਸੰਮਤੁ ਸ਼ਤਾਰਾ ਸੰ ਪਜਵੰਝਾ ਬਹੁਤ /ਖਡਾਵੇ 

/ਲਖਾਨੇ ਨਾਮ /ਸ਼ਾਹਝ ਨੰ. /ਪਿਆਰਾ ਅਪਨਾ ਹਥ /ਲਿੱਖਿਆ 

'ਖੰਡਾ/ਇਆ/ #ਨਿਥਾ ਕੀਤਾ ਆਰਦਾਸੂ ਜਾ ਆਗਲੰ ਨਹੱਲਿ 

ਚਾਹੀਏ ਰਲਾ/ਇਆ/ ੨੬੭/ ਝਚਨ ਕਾਤਾ ਗੁੰਥ ਸ਼ਹੰਹੇਸ਼ ਹੈ 

ਓਹਾ ਏਹ ਅਸਾਡਾ ਖੰਡ / ਨਾਲ਼ ਨ ਮਿਲਾਇਆ ਆਹਾ /ਪਆਰਾ 

ਕਾਉਨ ਜਾਣ ਭਦ/ .... ੨੬£ 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਛੋਟੇ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜਨ 
ਲਈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ 

ਸੀ, ਛਿੱਬਰ ਨੇ “ਆਦਿ-ਗੰਥ” ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ 
ਇਸ ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਦਾ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਚਲਨ “ਦਸਮ-ਗੀਥ” (ਵੇਖੋ) 
ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਛਪਣ ਉਪਰੈਤ, ਉਸ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 

ਨਿਖੇੜਨ ਲਈ ਹੋਣ ਲਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਚਲਿਤ 

ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਆਦਿ-ਗੁੰਥ : ਸ਼ਬਦ-ਅਨੁਕਰਮਣਿਕਾ (ਪੁਸਤਕ) : ਇਹ 
ਹਵਾਲਾ ਮੂਲ ਰੁਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ 

ਜਿਲਦਾਂ ਵਿਚ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ 

ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਸੈਨ 

19771 ਈ. ਵਿਚ ਦੋ ਸੈਂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 

ਲਈ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਲਗੇ 

'ਦੋ ਸ਼ਬਦ” ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤੁਤ 
ਅਨਕੁਮਣਿਕਾ ਖੋਜ ਵਿਚ ਲਗੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ 

ਪ੍ਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਦਿ-ਗੁਰੰਥ ਵਿਚ ਆਏ ਕਿਸੇ 

ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਜਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਇਕੋ ਥਾਂ 
ਤੋਂ ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ; ਆਦਿ-ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੇ ਇਕਸਾਰ ਜਾਂ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ ਤੇ ਸਰੂਪ ਦੇਖ 

ਆਦਿ-ਗ੍ੰਥ ਦਾ ਪਾਠ ਅਤੇ ਅਰਥ (ਸ਼ੋਧ-ਪ੍ਬੰਧ) 

ਸਕਣ; ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਰੂਪਾਂ 

ਨੂੰ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰ ਸਕਣ; ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਰਯਾਯਵਾਚੀ ਤੇ 

ਵਿਪਰਯਾਯਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲਭ ਸਕਣ; ਕਿਸੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੇ 

ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੈਕੇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ 

ਸਕਣ ਅਤੇ ਗੁਰੁ ਗੰਥ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿਆਕਰਣਿਕ ਨਿਯਮਾਂ 

ਬਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਣ । 

ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਹੈ 

ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰਨ ਵਿਚ 

ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਔਕੜ ਕੇਵਲ ਇਤਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂ 

ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ। ਫਲਸਰੂਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ 
ਲਭਣ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਧੀਆਂ 

ਅਤੇ ਸੈਧੀ-ਛੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨ ਰਖਣ 

ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਵਾਲਾ ਗੰਥ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਘਟਦਾ 

ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੈਸਕਰਣ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਨੇ 
ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਡਾ. ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ 15 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ 'ਗੁਰੂ 

ਰਥ : ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਕੋਸ਼” ਦੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਕੋਸ਼ ਚਾਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ 

ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾ 'ਤੇ ਹੈ। 

ਆਦਿ-ਗੰਥ ਦਾ ਪਾਠ ਅਤੇ ਅਰਥ (ਸ਼ੋਧ-ਪ੍ਬੈਧ) : 
ਇਹ ਡਾ. ਪਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਟਰਾਂਟੋ ਤੋਂ 

ਪੀ-ਐਚ.ਡੀ. ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਨ 1991 

ਈ. ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਅਤੇ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤ ਸੋਧ-ਪ੍ਬੈਧ (11੬ 1ਫ% 

810 ੧8010 07 711੬ %01 21800) ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 

ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਅਧਿਆਇ ਹਨ -- (1) 110੦606001 (2) 

1੧1811052115 01 110 %0। 01311), (3) 01105 ੦7 

11੬ 01 03101 1130111015, (4) 1੧081 %181੧- 

515, (5) £000118। 701।6% 07 001੫ %118॥, (6) 11ਟ 

10੬81112 67 (1 %&01 0181, (7) 0001051011. 

ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਇ (ਭੂਮਿਕਾ) ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ 

ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੋਥੀਆਂ ਵਿਚ 

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪਰੈਪਰਾ ਦਾ ਅਧਿਕ੍ਿਤ ਰੁਪ ਗੁਰੁ ਗੰਥ 

ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੈਪਾਦਨ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ 

ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਬੀੜਾਂ .ਦੀ 

ਪੜਚੋਲ ਵੱਖਰੀ-ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਜਿਵੇਂ - ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸ਼ਾਖਾ, 



ਆਦਿ-ਗੰਥ ਦੀ ਤਿਆਰੀ (ਸ਼ੋਧ-ਪ੍ਰਬੈਧ) 

ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਾਖਾ, ਬੈਠੋ ਸ਼ਾਖਾ ਅਧੀਨ ਰਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਤੀਜੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸਰੋਤਾਂ 

ਉਤੇ ਝਾਤ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ । ਚੌਥੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ 
ਅਤੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ-ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 

ਵਿਵਾਦਪੂਰਣ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਪਰੀਖਣ ਕਰਨ ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ 
ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ 
ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੈਪਾਦਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ 

ਗਿਆ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ ਆਦਿ-ਗੁੰਥ ਦੇ ਅਰਥ 

ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ 

ਉਤੇ ਝਾਤ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਤਵੇਂ (ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼) ਅਧਿਆਇ 

ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 

ਬਾਰੇ ਸਮਾਧਾਨ ਇਸ ਸ਼ੋਧ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਹੋਰ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
ਇਸ ਸ਼ੋਧ-ਪ੍ਰਬੈਧ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪਈ ਬੀੜ ਨੰ. 1245 ਨੂੰ ਉਚਿਆਉਣ 
ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾ. 

ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੂਲ-ਬੀੜ 

(ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ) ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾਲ-ਤਖ਼ਤ ਤੋ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਗਾਏ 

ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਹੈ। 

ਆਦਿ-ਰੰ੍ਥ ਦੀ ਤਿਆਰੀ (11੬ 1੧੧੧੬ ੦1 51੧੧ 
5611101੮) (ਸ਼ੋਧ-ਪ੍ਰਬੈਧ) : ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਪਾਦਨ 

ਦੇ ਪਰੋਪਰਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਬਧੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਇਹ ਸ਼ੋਧ-ਪ੍ਬੰਧ ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਉਤੇ ਸੈਨ 1993 ਈ. ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਲੈਬੀਆ 
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋੱ ਪੀ-ਐਚ.ਡੀ. ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। 

ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਉਪਸੈਹਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿਚ 

ਕੁੱਲ ਛੇ ਅਧਿਆਇ ਹਨ -- ਰ੍ 

(1) 102 $161 50110 : 15 120001131 3110 

118101181 ੮001੬%੩1, (2) $1%16੬111-601101% 

।810511]5 : 112 3021011025 07 0ਏ $61100131 

11801101, (3) $੬੪੬11601101-601019 ੧੮18105011195: 

1੧੬ 7੦00001। 07 01ਏ €3001, (4) 112 70021 

5॥06101ਦ 61102 &01 18101, (5) 5161 5੦1੧0 3॥0 

0੬ 15506 61 01ਏ 31351 1੩੧11, (6) 1ਿ01-€800111681 

ਆਦਿ ਬੀੜ ਬਾਰੇ (ਪੁਸਤਕ) 

11੧18 1॥ ੮319 $੦1]00081 ੮8105011[215. 

ਇਹ ਸ਼ੋਧ-ਪ੍ਰਬੈਧ ਅਜੇ ਛਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁਖ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਮਾਨ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਦਵਾਨ 

ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ 

ਬੀੜ ਦਾ ਬੜਾ ਨਿਠ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਪਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 

ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਵਸਤੂ-ਨਿਸ਼ਠ (0014੯) ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋੱ 

ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੂਰਵ ਅਤੇ ਉੱਤਰ, ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ 
ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਜਾਂ ਸੁਣੀਆਂ-ਸੁਣਾਈਆਂ 

ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿਰਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ 

ਪੋਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਸਥਾਪਿਤ 

ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਖਕ ਨੇ ਆਦਿ-ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਸੈਪਾਦਨ ਦੇ 

ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰਵ-ਨਿਰਧਾਰਿਤ 

ਧਾਰਣਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਸੈਬੈਧੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਸਤ 

ਅਧਿਐਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਹੈ ਕਿ 

ਇਹ ਸ਼ੋਧ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਸ, 
ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਲੋਂ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਆਦਿਤਵਾਰ : ਆਦਿਤਯ (ਸੂਰਜ) ਗਹਿ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 
ਪ੍ਚਲਿਤ ਹੋਇਆ ਸੱਤ ਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਾਰ - ਆ/ੰਦਤਾ 
ਵਾ/ਨਿ ਆ/ੰਦ ਪੁਰਖੁ ਹੈ ਸੋ / (ਗੁ.ਗੂੰ.੪41)। ਵੇਖੋ “ਵਾਰ', 
'ਸਰਜ'। 

ਆਦਿ ਬੀੜ ਬਾਰੇ (ਪੁਸਤਕ) : ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਪੰ . ਸਾਹਿਬ 
ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਵੇ' ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ 

ਦਾ ਪ੍ਕਾਸ਼ਨ ਸੈਨ 1970 ਈ. ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਲੇਖਕ ਦੇ 

ਆਪਣੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ 

ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ 

ਰਵਾਇਤ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 

ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੈਪਾਦਨ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, 

ਨੂੰ ਨਿਰਾਧਾਰ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ 

ਪਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। 

ਪੂਰਵ-ਨਿਸਚਿਤ ਧਾਰਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਆਦਿ-ਬੀੜ ਦੀ 

ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਹਨ ਤੇਰੇ 



ਆਨਦ 

ਮੰਨਿਆ ਹੈ; ਭਗਤਾਂ , ਭੱਟਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 

ਪਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨੀ ਹੈ; ਭਾਈ ਬੈਨੋ ਦੁਆਰਾ 
ਦੂਜੀ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਾਧਾਰ ਦਸ ਕੇ 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਹੀ ਦੂਜੀ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ 
ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਆਦਿ। 

ਪ੍ਰ. ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ 
ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਮਤ ਦੀ 
ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅੰਦਰਲੀਆਂ 
ਗਵਾਹੀਆਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਵ- 

ਵਰਤੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਰਵਰਤੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅਨੁਕਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ 

ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪੂਰਵ-ਧਾਰਣਾ ਤੋ ਅਕਾਂਤ ਅਤੇ 

ਇਕ-ਪਾਸੜ ਹੈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੀ ਮੂਲ ਆਵੱਸ਼ਕਤਾ ਤੋਂ ਵੈਚਿਤ 
ਹੈ। 

ਆਨੰਦ : ਵੇਖੋ 'ਆਨੰਦਵਾਦ”। 

ਆਨੰਦਘਨ, ਸੁਆਮੀ : ਉਦਾਸੀ-ਸੰਪਦਾਇ ਦਾ ਇਕ 
ਪ੍ਰਮੁਖ ਟੀਕਾਕਾਰ ਜਿਸ ਨੇ ਛੇ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕਰਕੇ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਤਿ ਉਦਾਸੀ ਦ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ 

ਹੈ। ਆਨੰਦਘਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੋ ਸਾਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ 

ਪਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਉਸ ਦੇ ਰਚੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ 

ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੋ' ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਵੀ ਸੁਖਬਾਸੀ ਰਾਇ 

ਦੇ ਲਿਖੇ 'ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੈਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼” ਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ। ਇਸ 

ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਵੈਸ਼ ਵਿਚ ਦਸਵੀਂ ਥਾਂ 
ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ - ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਲਖਮੀਦਾਸ, ਧਰਮ ਚੰਦ, 

ਮਾਣਕ ਚੰਦ, ਦਾਤਾਰ ਚੰਦ, ਉਦੈ ਚੰਦ, ਸੁਜਾਨ ਰਾਇ, ਸਰਬ 

ਜੋਤਿ, ਦ੍ਰਿਬ ਜੋਤਿ, ਆਨੰਦਘਨ। ਇਹ ਰਾਮ ਦਿਆਲ ਦਾ 

ਸਿੱਖ, ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ 

ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ। ਚਾਲੀ ਸਾਲ 

ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ 

ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ-ਮਤ ਦੇ ਪ੍ਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਕਰਣ ਵਿਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ 

ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਛੇ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਿਖੇ, 

ਜਿਵੇ' ਜਪੁਜੀ (1852 ਬਿ.), ਆਰਤੀ (1853 ਬਿ.), 

ਓਅੰਕਾਰ (1854 ਬਿ.), ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ (1856 ਬਿ.), 

ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ (1857 ਬਿ.) ਅਤੇ ਅਨੰਦੁ (1859 ਬਿ.)। 

ਜਪੁਜੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਵਿਚ ਪੰਜਵੀਂ ਪਉੜੀ ਦਾ ਅਰਥ 

ਕਰਦਿਆਂ ਆਨੰਦਘਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ - “ਤਾਂ ਤੇ 

ਆਨੰਦ, ਬਾਬਾ 

ਅਰਥ ਦ੍ਰਾਰਾ ਤੋ ਜਪੁ ਜੀ ਏਤਾ ਹੀ ਸਿਧ ਹੋਤਾ ਹੈ ਅਰ ਹਮਾਰੀ 

ਕੁਲ-ਪਰੈਪਰਾ ਦ੍ਰਾਰਾ ਭੀ ਜਪੁ ਜੀ ਇਸੀ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ।... 

ਦੇਹਰੇ ਜੀ ਮੋ ਸਰਬ ਸਾਹਿਬਜਾਦਿਓ ਸੋ ਪੂਛ ਦੇਖੋ ਜਪੁ ਜੀ 

ਇਸੀ ਕੋ ਕਹਿਤੇ ਹੈ।” ਹੋਰ ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦਘਨ ਨੇ 

'ਕੂਪ ਮੰਡੂਕ' (ਖੂਹ ਦੇ ਡੱਡੂ) ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ 
ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸੂਝ ਤੋਂ ਸੈਨਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ - ਚਤੁਖਪਦਾ : 

ਅੜਬੰਰਨੈ ਤਾ ਢੋਰ ਦਸਾਤਿ ਹੈ ਯਾ ਪੰਥ #/ ਕਗ/ਹ ਏਰ ਅਰ 

ਫੈਨ ਸ਼ਬਦਾ ਅਰਥਾ ਲੂਝਾਹਿ ਨਹੀੰ / ਸ਼ਲ਼ਦਾ ਅਰਲ ਹੈ ਸਾਰ ਅੜਬੰਰਨੀ 

ਨਹੀ ਕਾਮ ਕ/ ਤਾ ਤੇ ਕਹੋ /ਵੇਚਾਰ ਜਾਨ ਗੁਰ ਵਚਨ ਲੰ/ 

ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਕਰਮ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਰਚਿਤ “ਗਰਬ ਗੈਜਨੀ” 

ਨਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ -- “ਇਕ ਟੀਕਾ ਸੀ ਜਪੁਜੀ 

ਕੌ ਆਨੰਦਘਨ ਨੇ ਕਰਯੋ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਿਸਚੇ ਤੇ ਜੋ ਹੀਨ ਹੈ ਨਰ 

ਅਲਪ ਬੁੱਧੀ ਤਿਨ ਕੋ ਪ੍ਚਾ।...ਐਸੀ ਖੋਟੀ ਬਾਤੇ ਆਨੰਦਘਨ 

ਕੀ ਜਾਨ ਕਰ ਟੀਕਾ ਕਰਯੋ ਹੈ।” 

ਉਪਰੋਕਤ ਹੈਕਾਰ-ਯੁਕਤ ਉਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 

ਆਨੰਦਘਨ ਨੇ ਉਦਾਸੀ ਸੈਪ੍ਦਾਇ ਦੀ ਪੰਚ-ਦੇਵ-ਉਪਾਸਨਾ 

ਦੀ ਭਾਵ-ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੰਥ ਵਿਚ ਦੇਵੀ-ਪੂਜਾ 

ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁਖ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਬੈਧ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਜਪੁਜੀ 
ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਪਉੜੀ ਦੀ ਇਕ ਤੁਕ - ਗਰ ਸ੍ਰ 
ਗਾਰ ਨੌਰਖੁ ਝਨਮਾ ਗਰ ਆਰਥਤ ਆਈ?”-- ਦਾ ਕੀਤਾ ਅਰਥ 

ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। 

ਆਨੰਦਘਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਵਿਦਵੱਤਾ ਦੇ ਹੈਕਾਰ 

ਅਤੇ ਇਸ਼ਟ-ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿਖੰਡਨ ਦੇ ਪ੍ਤਿਕਰਮ ਵਜੋਂ ਹੀ ਭਾਈ 
ਸੈਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ 'ਗਰਬ ਰੀਜਨੀ? ਨਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਰਚਨਾ 

ਸੈਨ 1829 ਈ. ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ। 

ਆਨੰਦ, ਬਾਬਾ : ਇਹ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਲੜਕਾ 
ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ` 
ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਰਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਕੇ 
ਹੀ 'ਅਨੰਦੁ” ਬਾਣੀ (ਵੇਖੋ) ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ (ਸੈ. 1595-1644 

ਈ.) ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਰਿਹਾ। ਛੇਵੇ' ਗੁਰੂ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਦਰ 

ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਵਿਚ 
ਪਾਲਕੀ ਵਿਚ ਬਿਠਵਾ ਕੇ ਆਮੰਤ੍ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ 
ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਅਗਵਾਈ (ਸੁਆਗਤ) ਕਰਨ 
ਆਏ। ਸੈਗਤ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ 
ਭੇਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਲੈਣੇ' ਇਨਕਾਰ ਕਰ 



ਆਨੰਦਵਾਦ (ਅਨੰਦੁ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੈਦਰਭ ਵਿਚ) 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੁਰੂ-ਗੱਦੀ ਉਤੇ ਬੇਠੇ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। 
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਆਨੰਦ ਗੋਇਦਵਾਲ ਪਰਤ ਆਏ ਅਤੇ ਸਾਰੀ 

ਉਮਰ ਉਥੇ ਹੀ ਰਹੇ। 

ਆਨੰਦਵਾਦ (ਅਨੰਦੁ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੈਦਰਭ ਵਿਚ) : ਇਸ 
ਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨੱਖ-ਜੀਵਨ ਦਾਂ ਮੂਲ ਲਕਸ਼ 
ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਮਿਲਦੇ 

ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਨੰਦ ਮਨੁੱਖ-ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਿਖਰਲਾ 
ਲਕਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਕਠੋਰ 
ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨ `ਤੇ ਹੀ ਭਵਿਸ਼ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ 

ਚਰਮ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਆਨੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਥਮ ਰੂਪ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਯੂਨਾਨੀ 

ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਏਪੀਕਿਉਰਸ (341-270 ਈ.ਪੂ.) ਸੀ। ਉਸ 

ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਭ ਲੋਕੀ 

ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਅਕਤੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਦੁਖ ਤੋਂ' ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਚੰਗੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁਖ ਮਾੜੇ ਹਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 

ਦਾ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਲਾਭ ਹੋਵੇ, ਸਰਵ-ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਹੈ। 

ਚਾਰਵਾਕ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਸੈਸਾਰ ਅੰਦਰ ਹੀ 

ਉਪਲਬਧ ਆਨੰਦ ਦੇ ਪੂਰਣ ਉਪਭੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣੀ-ਮਾਤਰ ਦਾ 

ਕਰਤੱਵ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਮ ਹੀ ਸਰਵ-ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ 
ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਰਤੱਵ ਕਾਮ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ 

ਹਨ। ਧਰਮ ਅਤੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਕਾਮ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਦੱਸਿਆ 

ਗਿਆ ਹੈ।ਸਮਾਜਿਕ ਆਚਰਣਾਂ ਦੇ ਸਾਧਾਰਣ ਨਿਯਮਾਂ (ਧਰਮ) 
ਦਾ ਉਲੈਘਨ ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ-ਕਾਮ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕਰਨਾ-ਹੀਂ 

ਸਰਵ-ਸੇਸ਼ਠ ਮਾਰਗ ਹੈ। 

ਆਨੰਦ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰੂਪ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ 
ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗ ਤੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆਨੰਦ 

ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੌੱਖ ਨੂੰ ਨ ਨਸ਼ਟ 

ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 

ਸੈਸਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਏ , ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ 

ਕਰ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸੈਕੌਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 

ਆਨੰਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਤਿਪਾਦਨ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਵਿਚ 

ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਦਾ ਮੂਲ ਆਤਮਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 
ਆਤਮਾ ਨੁੰ ਆਨੰਦ-ਰੂਪ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਅਵਸਥਾ 

ਆਨੰਦਵਾਦ (ਅਨੰਦੁ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ) 

ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੂਰਣਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਪਤ 
ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਆਨੰਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲਣ 

ਵਿਚ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਹੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਚਰਮ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ 

ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

“ਤੈਤਿਰੀ ਉਪਨਿਸ਼ਦ” ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ (ਬ੍ਹਮ) ਰਸ ਹੀ 

ਹੈ, ਇਸ ਰਸ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਪੁਰਸ਼ ਆਨੰਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਸ 

ਸਭ ਨੂੰ ਆਨੰਦਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਵਿਚ ਜਗਤ 
ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਕਾਰਣ, ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਲਯ ਆਨੰਦ 

ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਬ੍੍ਹਦਾਰਣ੍ਯਕ ਉਪਨਿਸ਼ਦ” ਇਸ 

ਆਨੰਦ ਦਾ ਕੇਵਲ ਅੰਸ਼ ਹੀ ਇਸ ਸੈਸਾਰ ਨੂੰ ਜੀਵਿਤ ਰਖਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਦਾ ਮੂਲ-ਆਧਾਰ ਅਭਯਤਾ (ਭੈ-ਹੀਨਤਾ) 
ਹੈ। ਇਸ ਅਭਯ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਅਦ੍ੈਤ ਦੀ ਅਨਭੂਤੀ ਨਾਲ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਆਤਮਾ ਦਾ ਇਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਲੱਛਣ ਜਾਂ 

ਗੁਣ ਹੈ। ਦੁਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਅਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ 

ਆਤਮਾ ਦਾ ਉਪ ਜਾਂ ਗੌਣ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਰ੍ 

ਆਨੰਦ ਹਿੱਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ 

ਇਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਦੀ ਵਾਧ-ਘਾਟ ਜ਼ਰੂਰੀ 

ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਲਸਰੂਪ, ਇਹ ਸਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ 

ਇਕ ਅਪਰੋਖ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਸੁਖ ਨੂੰ 

ਇਕ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, 

ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖ ਪਵਿਰਤਨ-ਸ਼ੀਲ, ਅਸਥਿਰ ਅਤੇ ਛਿਣ ਭਰ 
ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਤੇ ਆਨੰਦ ਨਿੱਤ 

ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਸੁਖ ਦੇ ਪੂਰਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਂ ਸੁਖ ਦਾ ਅਨੁਭਵ _ 

ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦੁਖ ਦਾ ਯੋਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਸਪਰ 
ਦੁਅੰਦ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਦੁਅੰਦੇ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ 
ਹੋ ਕੇ ਅਦਤ ਅਨੁਭੁਤੀ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ । ਪਰ ਸੁਖ ਹੈ ਆਨੰਦ 

ਦਾ ਹੀ ਅਲਪ ਰੂਪ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਲਪ ਮਾੜਾ 

ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਜ ਕਹੋ ਕਿ 'ਆਨੈੰਦ” ਵਿਚ ਆਨੰਦ ਦਾ 

ਸਰੂਪ ਘਨੇਰਾ ਹੈ ਅਤੇ “ਸੁਖ” ਵਿਚ ਘੱਟ ਮਾੜਾ ਵਾਲਾ। 

ਸੀ ਸੈਗਮ ਲਾਲ ਪਾਂਡੇ (ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ੍ਯ ਕੋਸ਼') ਦਾ 

ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖ ਦਾ ਸੈਬੈਧ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਇੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ 

ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਾਲ। ਸੁਖ ਲੌਕਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਆਨੰਦ 

ਅਲੌਕਿਕ।... ਸੁਖ ੦616੯ ਹੈ ਅਤੇ ਆਨੰਦ 500]06- 

(1੯੬ ਸੁਖ ਆਨੰਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ 

ਹੈ। ਸੁਖ ਭੌਤਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਅਧਿਆਤਮਿਕ਼। ਸੁਖ ਦਾ 
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ਸਤਿ ਗੁਣ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਨੰਦ ਦਾ ਨਹੀਂ। 

ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੁਆਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ 
ਸਭ ਕੁਝ ਫਿੱਕਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੁਆਦ ਗੂੰਗੇ ਦੇ ਗੁੜ 
ਚਖਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੁਭਾ ਹੈ। ਆਤਮ- 

ਗਿਆਨ ਦੇ ਨ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ 

ਹੁੰਦਾ। ਆਨੰਦ-ਲਾਭ ਦਾ ਓਹੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜੋ ਆਤਮ- ਲਾਭ 

ਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ-ਮਾਰਗ, ਕਰਮ-ਮਾਰਗ, ਭਗਤੀ-ਮਾਰਗ, 

ਪ੍ਪਤਿ-ਮਾਰਗ, ਪੁਸ਼ਟੀ-ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਯੋਗ-ਮਾਰਗ ਇਸੇ 

(ਆਨੰਦ) ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਆਨੰਦ ਦੀ 
ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੀ ਮੋਕਸ਼ ਹੈ। 

ਭਗਤੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ 

ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ, 
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਹੈ ਹੀ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਕਿਸੇ 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਸੈਤ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆਨੰਦਵਾਦ 
ਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਬੈਧ ਸੁਖਵਾਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖ 
ਕੇਵਲ ਭੌਤਿਕ ਭੋਗ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਆਨੰਦਵਾਦ ਦੀ ਇਸੇ 
ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪਰੌਪਰਾ ਦੀ ਆਧਾਰ-ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ 

ਦੀ ਮਹਾਨ ਰਚਨਾ “ਅਨੰਦੁ” ਦਾ ਭਵਨ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ 

ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਮੌਲਿਕ ਵਿਚਾਰ-ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ 

ਉਦਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਗਟਾਵਾ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ 
ਦੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠਤਾ ਦਾ ਸੂ-ਸਿੱਧ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ 
ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੀ 

ਆਨੰਦ-ਅਵਸਥਾ ਹੈ --ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗ੍ਰ 
ਸੈਂ ਪਇਆ/(ਗ. ਗੰ. ੯੧੭)। 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਬ੍ਹਮ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਯਾਯ 

ਹੈ। ਉਹ ਸਰਬ-ਕਲਾ ਸੈਪੰਨ, ਦੁਖ-ਪਾਪ ਦਾ ਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ 

ਪੰਜ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਰਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਉਸ ਦੇ 

ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਸ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁਕਤੀ-ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ, 

ਉਹ ਚਤੁਰਾਈ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਉਹ ਅਰੀਮ, 

ਅਗੋਚਰ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸੈਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ 
ਹੈ। ਜੀਅ-ਜੰਤ ਉਸੇ ਦਾ ਕੇਵਲ ਖੇਲ-ਤਮਾਸ਼ਾ ਹਨ -- ਜੀਆ 
ਜੰਤ ਸੱਠ ਖੱਲ ਤੰਰਾ ਕਿਆ ਕੇ ਅੱਖ ਵਖਾਣਏ/ ... ਕਹੈ 

ਨਾਨਕ ਤੂ ਸਦਾ ਅਗੰਮ ਹੈ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਇਆ/ 

(ਗੁ.ਗ੍ੰ.੯੧੮)। 

ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ - ਸਵ 
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ਸ਼ਕਾਤਿ ਆਪਿ ਓਪਇਕੰ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਏ /... 

ਕਾਹੰ ਨਾਨਕ ਆਪ ਕਰਤਾ ਆਪ ਹੁਕਮੁ ਭੁ ਝਾ/ਇ / 

(ਗੁ .ਗੁੰ.੯੨੦)। 

ਉਹ “ਅਮੁਲਕ” ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੈਭਵ ਨਹੀਂ। 

ਉਹ ਸਿ੍ਿ੍ਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੁਪ ਵਿਚ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਤਮਾ 

ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਘਲਦਾ ਹੈ। 

ਉਹ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ - ਜਾ 
ਵੇਖਾ ਹਨ /ਇਕੁ ਹੈ ਗੰਨੇ /ਝ੍ਨੂ ਆਵਰ ਨ ਕਂਈ/(ਗੁ .ਗੰ.੯੨੨) 

ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਯਾਯ 

“ਸਚ” ਹੈ। ਉਸ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੱਚ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ - /ਇਹ ਸ਼ਚ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸ਼ਮ ਹੈ ਜਿਸ ਥਖਸ਼ੇ ਸੋ 

ਜਨੁ ਪਾਵਹੰ /(ਗੁ.ਗੁੰ.੯੨੨) 
ਉਸ ਪਰਮ-ਤੱਤ੍ਰ “ਸਤਿਗੁਰੁ” ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਪਕਰਣ 

ਜਾਂ ਅਧੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਭਰਮ 
ਵਿਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁਖ ਹੈ ਮਾਇਆ। 
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਇਆ ਅਗਨੀ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਹ 

ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ 
ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ। “ਅਨੰਦੁ” ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਾਸਤਵਿਕ 
ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਚਿਤ੍ਰਾਂਕਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ - ਜੌਸ 
ਅਗਨ ਓਦਰ ਮਹਿ ਤੈਸੋ ਝਾਹਨ ਆਇਆ / ਮਇਆ ਅਆਰਗਨਿ 
ਸਤਾ /ਇਕੌ ਜੰਗੀ ਕਰਤੈ ਖੇਲ ਰਚਾ/ਇਆ / ਜਾ /ਤਿਸ਼ ਭਾਣਾ ਤਾ 
ਜੰਮਿਆ ਪਰਵਾਹ ਭਲਾ ਭਾਇਆ / /ਲਿਵ ਛੜਕਾ ਲਗਨ 

ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਆਇਆ ਅਮ੍ਰ ਵਰਤਾ/ਇਆ / ਏਹ ਮਾਇਆ /ਜਿਤ 

ਹਰੇ /ਵਿਸ਼ਰੈ ਮੋਹੁ ਉਪਜੀ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲ/ਏਆ/ ਕਹੈ ਨਾਨਕਾ 
ਗਾਰ ਪਰਸਾਦੀ ਜਿਨਾ ਲਿਵ ਲਾਗਾ ਤਨ /ਵਿਚੇ ਮਾਇਆ 
ਪਗਇਆ/(ਗੁ .ਗੰ ੨੧)। ਰ੍ 

ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਭਾਵ ਕਾਰਣ ਇਸ ਸਮਾਨ ਦਿਸਣ 

ਵਾਲਾ ਸੋਸਾਰ ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ 

ਰੂਪ ਹੈ, ਉਸ ਤੋ' ਭਿੰਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ -- ਏਹੁ /ਵਿਸ਼ 
#ੱਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ ਏਹੁ ਹਨ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ ਗੰਨੇ ਰਘ ਨਦਗਾ 
ਆਇਆ / (ਗੁ ਗੰ .੯੨੨)। 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਦਾ 

ਸਾਧਨਾ ਜਾਂ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਲੀਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 
ਵਿਚ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ 
ਵਸਦੀ ਹੈ, ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਵਜਦੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਲਿਵ 
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ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਤੋ ਬਿਨਾਂ ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ 

ਸੈਸਾਰਿਕ ਵਸਤਾਂ ਅਗਲੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ 

ਚਲਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ ਚਿੱਤ 

ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿਚ ਚਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਰਖਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, 

ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਮਲਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੈਪਰਕ ਜਾਂ ਮਾਰਗ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਜਿਨ ਮੰਨ ਨਿਕਲ ਸ਼ਦਾ 

ਰਹ/ਹ ਗੁਰ ਨਾਲ /(ਗ ਗ੍ਰੰ.੧੯)। 

ਮਨ ਦੀ ਨਿਰਮਲਤਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਸਨਮੁਖਤਾ 

ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਸਨਮੁਖਤਾ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। 
ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਸੈਭਵ 

ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅਤਿ ਉੱਤਮ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਉਸੇ ਵਿਚ 
ਸਦਾ ਲੀਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ -- ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੰ ਤਤ 

ਪਾਏ /ਜਿਸ਼ ਨੇਂ ਅਨਾਂਦਨ ਗਨ ਲਿਵ ਲਾਗੰ ਜਾਗਤ ਠੈਂਣਿ 

/ਵਿਹਾਣ?/(ਗੁ ਗੰ.੨੦)। 

ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਸ਼ਟਾਂ ਤੋ 

ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾਉਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਭਗਤ ਦੀ ਰਾਸ ਹੈ। ਜੋ ਸਰੀਰ 

ਪਰਮ ਤੱਤ੍ਰ ਨਾਲ ਪੇਮ-ਸੈਬੈਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ 

ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਦਿਬ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 

ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੈਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੁਲ ਨਾਮ ਸੁਣਨ 

ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 

ਇਸੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਸਤਿਗੁਰੁ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਦਸਮ ਦੁਆਰ 

ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ “ਆਨੰਦ” ਦੇ ਸਕੂਪ ਨੂੰ ਵੀ 

ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਚਿਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਦਾ ਗਿਆਨ 

ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਪ, ਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੋਹ 

ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ” 

ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ “ਅਨੰਦ” ਇਹ ਹੈ -- ਆਨੰਦੁ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੇ 
ਕਹੈ ਆਨੰਦੁ ਗਨ ਤੇ ਜਾ/ੱਣਿਆ/ ਜਾ/ਣੇਆ ਆਨੰਦ ਸ਼ਦਾ 
ਗੁਰ ਤੇ ਸਿਧਾ ਕਰੇਂ /ਪਆਸਨਿਆ।/ ਕਾਰੇ /ਕੈਰਪਾ /ਕੈਲ /ਵੇਖ 

ਕਟੋ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸ਼ਠਆ / ਅੰਦਰਹ /ਲਿਨ ਕਾ ਮੰਹ ਤਟਾ 

ਤਿਨ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਚੈ ਸ਼ਵਾਨਿਆ/ ਕਹੰ ਨਾਨਕ ਏਹ ਆਨੰਦ 

ਹੈ ਆਨੰਦੁ ਗੁਰ ਤੇ ਜਣਿਆ/(ਗੁ ਗੰ .੯੧੭)। 

ਇਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾਂ 

ਕ੍ਰਿਪਾ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਭਾਵੇਂ 

ਆਨੰਦਵਾਦ (ਅਨੰਦੁ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੈਦਰਭ ਵਿਚ) 

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਵਾਸਤਵਿਕ ਆਨੰਦ 

“ਨਾਮ” ਵਿਚ ਲੀਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਬਾਬਾ 

ਜੋਸ਼ ਤੂ ਦੇਹ ਲਈਂ ਜਨੁ ਪਾਵੈ / ਪਾਵੈ ਤਾ ਸੋ ਜਨੁ ਦੇਹ /ਜਿਸ਼ 

ਨੇਂ ਹੋਰਿ /ਕੁਆ ਕਗ/ਹ ਵੇਚਾ/ੰਰਿਆ //ਏ/ਕਾ ਭਰ/“ ਤੁਲੇ /ਫੋਗ/ਹਾ 
ਦਹ /ਦ/ਨ /ਇ/ਕਾ ਨੰ _ਲਾ/ਗ _ਸ਼ਵਾ/ਨਆ / 

(ਗੁ ਗ੍ੰ.੯੧੭-੧੮)। 

ਅਜਿਹੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਲੀਨਤਾ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਦਾਤ 

ਹੈ -- ਧਨ ਕਰਨ ਪਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਉ ਨਿ ਨਮ ਗੰਨੇ 

ਕੰ ਲਾਗੀ /(ਗੁਗੀ੍.੯੧੭); ਏਹ /ਤਨਕੇ ਮੰਨੇ ਵਨਿਆ ਜਿਨ 
ਧੁਰਹਾ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ / (ਗੁ ਗੰ ੧੯)। 

ਅਨਿਰਵਚਨੀ ਸਤਿ, ਪਰਮ-ਤੱਤ੍ਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ 

ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਸਦਾ ਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਉਹੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ 
ਹੈ, ਹੋਰ ਸਭ ਬਾਣੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਹਨ। ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 

ਕੇਵਲ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ 

ਬਾਣੀਆਂ-ਸਿਰ-ਬਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੁਆਰਾ - ੫ਵਹ 

ਆੰਮਤ ਸ਼ਦਾ ਰਹਹੁ ਹਨ ਰੰਗਿ ਜ/ਪ੍ਹ ਸ਼ਭਰੇਗ ਪਾਣ? / 

(ਗੁ ਗ੍ਰੰ.੯੨੦)। 

ਇਸ ਪ੍ਰਸੈਗ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਯਵਾਚੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ 

ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਦਸੀ ਹੈ - ਗ਼ੁਡਿ ਨਰ 
ਮਨਿ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧੌਜਦੇ ਸ਼ ਆੰਮ੍ਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ / 

ਪਾਇਆ ਆੰਮਤ ਗੁਰ ਨੈਪਾ ਕੀਨਾ ਸ਼ਚਾ ਅਨਿ ਵਸ਼/ਇਆ/ 

ਜ% ਜੰਤਸ਼ਭ ਤਧ ਓਘਾਏ /ਏ/ਕਾ ਵਖ ਪਠਸ਼/ਣ ਆਇਆ / 

ਲਝੁ ਲੱਭਾ ਅਹੰਕਾਰ ਚੁਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਭਾ/ਇਆ/ ਕਹੀ 

ਨਾਨਕ /ਜਿਸ਼ ਨੇਂ ਆ/੫ ਤੁਠਾ /ਤਨਿ ਆਮਤ ਗੁਰ ਤੇ ਇਆ/ 

(ਗੁ.ਗ੍ੰ.੯੧੮) 
ਆਨੰਦ-ਪ੍ਾਪਤ ਸਾਧਕਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਅਤੇ ਗਤਿ- 

ਵਿਧੀ ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਾਚਾਰਿਕ 

ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਉਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ -- ਲਬ ਲੌਭਾ 
ਅਹੰਕਾਰ ਤ/ਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਝਹਤ ਨਾਗਾ ਬੋਲਣਾ /(ਗੁ ਗੰ.੯੧੮) 

ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ 

ਵਿਅਕਤੀ ਆਪ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੈਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 

ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੀ “ਸਹਿਜ” ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। 

ਜਦ ਤਕ ਮਨ ਵਿਚ ਸ਼ੰਸਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਤਦ ਤਕ 

ਸਹਿਜ-ਭਾਵ ਉਤਪੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਹੀ 

ਸ਼ੋਸਾ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਿਜ ਵੀ ਆਨੰਦ ਦਾ ਪ੍ਯਾਯ 
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ਹੈ - ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਗਰ ਪਰਸਾਦਾਂ ਸਹਜੁ ਓੰਪਜੰ ਇਹ ਸ਼ਹਸ਼ਾ. 

/ਏਵ ਜਾਏ /(ਗੁ.ਗੰ.੯੧੯)। 

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਯਾਯ 
“ਹਰਿ-ਰਸ” ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਦਰਿਆਵੀ ਰਸ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰਿ-ਰਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਣ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 

ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ - 
ਹਨ ਰਸੁ ੫7ਏ ਪਲ % ਹਨ ਨਲ ਝਹਾਝ ਨ /ਤਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੈ 

ਆਇ / ਏਹ ਹਨ ਰਲ਼ ਕਰਆੰ ਪਾਈਆ ਸਤਿਗੁਰੁ /ਮਿਲੰ /ਜਿਸ਼ 

ਆਇ / (ਗੁ ਗੰ .੯੨੧)। 

ਹਰਿ-ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਆਨੰਦਮਈ ਵਾਤਾਵਰਣ 

ਪਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਪ੍ਭੂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਾਦੀਆਨੇ 
ਵਜਣ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਨੰਦ ਦੀ ਉਸ ਅਧਿਆਤਮਿਕ 

ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ - 
ਮਨ ਚਾਓਂ ਭਾਇਆ ਪਤਾ ਆਗਮ ਸ਼ਣੇਆ / ਹਨ ਮੰਗਲ ਗਾਓਂ 

ਸ਼ਥ /ਗਿ੍ਹ #ੰਦਰ-ਬਾੰਣਆ / ਗੰਨੇ ਗਾਉ ਮੰਗਲ /ਨਤ ਸਖੀਏ 

ਸ਼ੰਗਾ ਦੁਖੁ ਨਾ ਵਿਆਪਏ/ ਗੁਰਚਰਨ ਲਾਗੇ /ਦਨ ਸ਼ਭਾਗੇ 

ਆਪਣਾ /ਪਰ ਜਾਪਏ / ਅਨਹਤ ਬਾਟ ਗਰ ਸ਼ਬਾੰਦ ਜਾਣਾ 

ਹਰ ਨਾਮ ਗਰ ਰਲ਼ ਡੋਗੇਂ / ਕਹੰ ਨਾਨਕ ਪਭ ਆਪ /ਮਲਿਆ 

ਕਾਰਣ ਕਾਰਣ ਲੌਗ /(ਗੁ .ਗ੍ਰੰ.੯੨੧)। 

ਇਹ ਆਨੰਦ-ਸਰੂਪਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਵਣ ਕਰਨਾ ਵੀ 

ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਹੀ ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਆਨੰਦ- 

ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। “ਆਨੰਦ” ਅਤੇ ਅਨੰਦੁ-ਬਾਣੀ ਦਾ 

ਮਹੱਤਵ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਜ ਚਿਤਰਿਆ ਗਿਆ 

ਹੈ - ਅਨੰਦੁ ਸ਼ਣਹ ਵਡਭਾਗਨਹੋ ਸ਼ਗਲ ਮਨੌਰਥ ਪੂਨੇ / 

ਪਾਰਲ੍ਹਹਮ' ਪਭ ਪ7ਏਆ ਉਤਰੇ ਸ਼ਗਲ /ਵਿਸੂਠੇ / ਦੂਖ ਰੌਗ 

ਸੰਤਾਪ ਉਤਗੇਂ ਸ਼ਣਾਂ ਸ਼ਾ ਬਾਣਾ/ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ 

ਪੁੱਠੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣ / ਲੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪੰਵਿਤ ਸਤਿਗੁਰ 

ਰਹਿਆ ਭਰਪੁਠੇ / /ਥਨਵੀ/ਤਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰਚਰਣ ਲਾਗੇ ਵਾਲੇ 
ਅਨਹਦ ਤੂਗੋਂ / (ਗੁ ਰੰ .੨੨)। 

ਸਾਰਾਂਸ਼ ਇਹ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦਾ ਆਨੰਦ 

ਪਰੈਪਰਾਗਤ “ਆਨੰਦਵਾਦੀ' ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਸੈਬੈਧਿਤ ਹੈ, ਪਰ 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਨਵੇਂ' ਪੱਖ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ 

ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਯਾਯ 

ਹਨ - ਅੰਮਿ੍ਤ, ਹਰਿ-ਰਸ ਅਤੇ ਸਹਿਜ-ਅਵਸਥਾ। ਇਸ ਦੀ 

ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ। ਸ਼ਬਦ 
ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਸੱਚੀ 

ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਹਰਿ-ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ 

ਆਰਤੀ 

ਆਨੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਆਨੰਦੀ ਹੋ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਆਰਤੀ : ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ “ਆਰਤੀ” 
ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਇਸ 
ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਇਕ ਪੂਰੇ 'ਸ਼ਬਦ” ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ “ਆਰਤੀ” ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਦੋਂ 

ਵਿਉਤਪੱਤੀਆਂ ਦਸੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 

ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 'ਆਰਾਤ੍ਰਕ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਪਤ੍ਰੰਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ 

ਉਹ ਜੋਤਿ ਜੋ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੀ ਜਗਾਈ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ 

ਆਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇਂ ਵੀ ਉਤਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 

ਉਸ ਵਿਚ ਬਾਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਰਾਤ 

ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋ ਇਸ਼ਟ-ਦੇਵ ਦੀ 

ਆਰਾਧਨਾ ਹੈ। 

ਦੂਜੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ “ਆਰ੍ਤ' ਸ਼ਬਦ 

ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਦੁਖ-ਪੂਰਣ ਜਾਂ ਆਜਿਜ਼ੀ 

ਦੇ ਸੁਰ ਵਿਚ ਇਸ਼ਟ-ਦੇਵ ਤੋਂ ਮੰਗਲ-ਕਾਮਨਾ ਕਰਨਾ। ਦੂਜਾ 

ਮਤ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਪੁਰਾਤਨ-ਕਾਲ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿਚ ਇਸ਼ਟ-ਦੇਵ . ` 

ਅਗੇ ਥਾਲੀ ਵਿਚ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆਂ 

ਆਰਤੀ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਪੁਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇ' ਕੁਝ ਕੁ 

ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਥਾਲੀ ਵਿਚ ਘਿਉ ਦੇ ` 

ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ ਅਤੇ ਸੁਰੀਧਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਧੂਪ ਜਗਾ ਕੇ 
ਫੁੱਲ-ਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਬਰਖਾ ਰਾਹੀਂ ਇਸ਼ਟ-ਦੇਵ ਦੀ ਮੂਰਤੀ 

ਸਾਹਮਣੇ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥਾਲੀ ਵਿਚ ਰਖੇ 

ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 

ਇਕ ਸੌ ਇਕ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਥਾਲੀ ਮੂਰਤੀ 

ਅਗੇ ਸੱਜੇ ਤੋੱ' ਖੱਥੇ ਵਲ ਘੁਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ 

ਵਾਰ ਚਰਣਾਂ ਅਗੇ, ਦੋ ਵਾਰ ਨਾਭੀ ਉਤੇ, ਇਕ ਵਾਰ ਮੂੰਹ 

ਉਤੇ ਅਤੇ ਸੱਤ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਉਤੇ ਥਾਲੀ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣਾ 
ਸ਼ਾਸਤੀ ਮਰਯਾਦਾ ਹੈ। ਆਰਤੀ ਉਤਾਰਨ ਵੇਲੇ ਵਾਦ-ਯੈਤਾਂ 

ਸਹਿਤ ਇਸ਼ਟ-ਦੇਵ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਗੀਤ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣ 

ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ। ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਵੈਸ਼ਣਵ ਭਗਤਾਂ ਵਿਚ ਆਰਤੀ 

ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰਿਵਾਜ ਸੀ। ਨਿਰਗੁਣ ਉਪਾਸਕ ਭਗਤਾਂ 

ਨੇ ਇਸ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਸਮਝ ਕੇ ਸੱਚੇ 

ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆਰਤੀ ਕਰਨ ਉਤੇ ਬਲ 

ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧੰਨੇ ਭਗਤ ਨੇ “ਆਰਤੀ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ” 



ਆਵਨਿ-ਅਠਤਰੈ 

ਸਾਧਾਰਣ ਇਸ਼ਟ-ਦੇਵ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ 

'ਆਰਤਾ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਧੈਨੇ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਣ 

ਇਸ਼ਟ-ਦੇਵ ਵਲ ਸੈਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ (ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ 

ਰਾਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨ...) ਵਿਚ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿਚ ਉਤਾਰੀ ਜਾਣ 

ਵਾਲੀ “ਆਰਤੀ” ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਜਿਸ ਆਰਤੀ ਦੀ ਰਚਨਾ 

ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਰਚਨਾ-ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਰਚਨਾ-ਕਾਲ ਬਾਰੇ 

ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਮਤ-ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਵਾਲੀ ਸਹਿਜ ਆਰਤੀ ਦਾ ਸਰੂਪ 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। (ਕੰਸੀਂ ਆਰਤਾ ਹੋਇ ਭਵਖੰਡਨਾ 

ਤੰਨੀ ਆਰਤੰ)। ਇਸ ਆਰਤੀ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਹਰ ਵਸਤੂ 

ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਸਦੀਵੀ ਆਰਤੀ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ 

ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਨਾਤਨੀ ਰੁਚੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ 

_ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਆਰਤੀ- 
ਪਾਠ ਅਤੇ ਗੁਰੁ ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਰ ਆਰਤੀ-ਨਮਾ 

ਸ਼ਬਦਾਂ (ਰਵਿਦਾਸ-694, ਸੈਣ ਅਤੇ ਧੰਨਾ-695, ਕਬੀਰ- 

1350) ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਨਮਤ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ 

ਹੈ। 

ਆਵਨਿ-ਅਠਤਰੈ : ਇਸ ਉਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ 
ਦੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 

ਸੈਦਪੁਰ (ਏਮਨਾਬਾਦ) ਵਿਚ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਤ੍ਪਾਣ ਦੇ ਘਰ 

ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ 

ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਉਕਤੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ -- 

ਆਵਨਿ ਅਠਤਰੈ ਜਾਨੇ ਸ਼ਤਾਵਨਵੈ ਹੌਰ ਭਾ ਉਠਸਾੀੰਂ “ਰਦ 

ਕਾ ਚੋਲਾ । (ਗੁ.ਗੰੰ.੭੨੩)। ਇਥੇ ਅਠਤਰੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ 

ਸੈਦਪੁਰ ਵਿਚ ਸੋਮਤ 1578 ਬਿ. ਵਿਚ ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 

ਬਾਬਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਠਾਣਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ। 

ਇਹ ਘਟਨਾ ਬਾਬਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਸੈਬੈਧਿਤ ਹੈ।'ਜਾਨਿ 

ਸਤਾਨਵੈ”- ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਠਾਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ 

“ਮਰਦ ਕਾ ਚੇਲਾ” (ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ) ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ 
ਸੈਨਿਕ ਪਰਾਕਰਮ ਕਰਕੇ ਹੁਮਾਯੂੰ ਨੂੰ ਹਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ 

ਸੈਮਤ 1597 ਬਿ. ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋ' ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਆਵਾਗਵਣ,ਆਵਾਗੌਣ : ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਉਤੇ 

ਆਵਾਗਵਣ/ਆਵਾਗੌਣ 

ਬਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸੈਤਾਂ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਆਵਾਗਵਣ 

ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ 
ਹਰਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਦੇ ਰੂਪਕ ਰਾਹੀਂ ਇਸ 

ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਲੰਸ਼ੋ ਹਰਹਟ ਦੀ ਆਲਾ 

/ਟੰਡ ਲਗਤ ਹੈ /ਇਕਾ ਸ਼ਖਨੰ ਹੋਰ ਫੋਰ ਭਗੀਅਤ ਹੈ / ਤੈਸੋ ਹੀ 

ਇਹ ਥੰਲ ਕਸਮ ਕਾ ਜਿਉਂ ਓਸ ਕ? ਵ/ਡਆਨਈ / 

(ਗੁ.ਗ੍ਰੰ੧੩੨੯)। ਆਵਾਗਵਣ ਤੌ ਖਲਾਸੀ ਪਾਪਤ ਕਰਨ 

ਲਈ ਇਕੋ-ਇਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ -- 

%ਓਗਣ ਕਾਟੇ “ਖੁ ਉਜਲਾ ਹਨਿ ਨਾ?/ ਤਰਾਏਂ / ਜਨਮ ਮਰਣ 

ਭਾਉ ਕਾਟਓਨ /ਫਨਿ ਲੀਨਿ ਨ ਪਾਏ /(ਗੁ ਗੰ .੬੬)। 
ਆਵਾਗਵਣ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਆਵਾਜਾਈ, 

ਆਣਾ-ਜਾਣਾ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ 

ਹੈ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਅਤੇ 

ਮਰਨਾ। ਇਸ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਮੂਲਾਧਾਰ ਕਰਮ ਹੈ। ਕਰਮ ਦਾ 
ਫਲ, ਹਿੰਦੂ-ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਵੱਸ਼ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 

ਕਰਮ-ਬੈਧਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸਰਲ 

ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਨਾਦਿ ਹੈ। 

'ਸ਼੍ਰੇਤਾਸ਼ਰਤਰ ਉਪਨਿਸ਼ਦ” (5/7) ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ 

ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਾਤਮਾ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ 

ਫਲ-ਦਾਇਕ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ 

. ਦਾ ਉਪਭੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਵਾਲੀਆਂ 

ਜੂਨਾਂ ਵਿਚ ਗਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਕਰਮ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕਰਮ ਦੀ 
ਸੈਗਲੀ ਅਟੁੱਟ ਹੈ। ਕਰਮ-ਫਲ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਲਈ ਜੀਵਾਤਮਾ 

ਦਾ ਦੇਹ ਨਾਲ ਸੈਬੈਧਿਤ ਹੋਣਾ 'ਜਨਮ” ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ 

ਸਮੇ' ਉਤੇ ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਦੇਹ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣਾ 'ਮ੍ਰਿਤੂ" 
ਹੈ। ਜਨਮ-ਮਰਨ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਤਮ ਅਤੇ ਨੀਚ 

ਕੁਲ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 
ਮਨੁੱਖ ਜੂਨ ਸਰਵ-ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਹੈ। ਸ਼ੁਭ ਜਾਂ ਅਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 

ਪ੍ਰਾਣੀ ਉੱਤਮ ਜਾਂ ਨੀਚ ਜੂਨ ਧਾਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ 

ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਕਰਿਆ 

ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ “ਆਵਾਗਵਣ” (1180501278000) ਕਿਹਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ 

ਏਵੌਲੀਉਸ਼ਨ (260100011) ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਕਾਸ-ਕ੍ਮ ਤਕ ਸੀਮਿਤ 

ਹੈ। ਪਰ ਆਵਾਗਵਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦੀ 

ਉੱਨਤੀ ਜਾਂ ਅਵਨਤੀ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਜੂਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ 

ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਈਸਾਈ ਮਤ, ਇਸਲਾਮ ਆਦਿ 



ਅੰਸ-ਅਵਤਾਰ 

ਹੈ। 

ਅੰਸ-ਅਵਤਾਰ : ਅਵਤਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਅੰਸ਼ਾਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 
ਨਿਰਗੁਣ ਸਾਧਕਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ 

ਗਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅੰਸ਼ਾਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 

ਭੇਦ ਪਾ ਸਕਣ ਦੇ ਅਸਮਰਥ ਦਸਦੇ ਹੋਇਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਉਮੈ- 
ਗ੍ਰਸਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ- ਅੰਸ਼ਾ ਵਤਾਰ ਓਪ/ਇਓਨੁ ਭਾਉ 

ਦੂਜਾ ਕੀਆ //ਜਊਂ ਰਾਲੇ ਰਾਜੂ ਕਮਾਵਦੇ ਦੁਖ ਸ਼ਖ /ਨੜੀਆ/ 

ਇਨੈਸ਼੍ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸਵਦੇ ਅੰਤ /ਤਿਨਾੰ ਨ ਲਹਆ/(ਗੁ ਰੀ.੫੧੬)। 

ਜਿਸ ਅਵਤਾਰ ਵਿਚ ਈਸ਼ਵਰੀ ਰੂਪ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ 
ਸਮੋਹਿਤ ਹੈ , ਉਸ ਨੂੰ “ਪੂਰਣ ਅਵਤਾਰ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਜਿਸ ਵਿਚ ਈਸ਼ਵਰ ਸ਼ਕਤੀ ਆਂਸ਼ਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 

“ਅੰਸ-ਅਵਤਾਰ' (ਅੰਸ਼ਾਵਤਾਰ) ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਕਲਾ ਸੈਪੰਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਇਹ ਕਲਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਰੇ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਵਿਆਪਤ ਹੈ। ਇਕ 
ਜੀਵ ਜਿਤਨੀ ਮਾੜਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜੂਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਨਤ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਤਨੀ ਹੀ ਮਾਤਾ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਲਾ ਜੀਵ 

ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਵਾਂ ਦੀ ਵਧ-ਘੱਟ 

ਮਾੜ੍ਰਾ ਅਨੁਰੂਪ ਹੀ ਜੀਵ ਉੱਤਮ ਜਾਂ ਅਧਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। 
ਉਤਪੱਤੀ-ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ “ਉਤਭਿਜ' ਹੈ ਜਿਸ 

ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਕ ਕਲਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

'ਸਵੇਤਜ” ਜੂਨ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਕਲਾਵਾਂ , 'ਅੰਡਜ` ਜੂਨ ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨ 
ਕਲਾਵਾਂ ਅਤੇ “ਜੇਰਜ” ਜੂਨ ਰਾਹੀ' ਚਾਰ ਕਲਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਠੌਂਖ ਜੂਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜ ਕਲਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਾਧਾਰਣ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ 

ਵਿਚ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵਧ ਅੱਠ ਕਲਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਅਸਾਧਾਰਣ ਮਨੌੱਖ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਵਿਭੂਤੀ” ਸ਼ੇਣੀ ਵਿਚ 

ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਠ ਕਲਾਵਾਂ ਤਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਲੌਕਿਕ 
ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੈ। 

ਨੌਵੀ ਕਲਾ ਤੋਂ ਸੋਲ੍ਹਵੀਂ ਕਲਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ-ਕ੍ਮ 

ਅਲੌਕਿਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵ-ਵਰਗ ਤੋ ਹਟ ਕੇ 

ਅਵਤਾਰ-ਵਰਗ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨੌਵੀਂ 

ਕਲਾ ਤੋਂ ਪੰਦਰ੍ਹਵੀਂ ਕਲਾ ਤਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ 'ਅੰਸ਼ਾਵਤਾਰ” 

ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਲ੍ਹਵਾਂ ਕਲਾ-ਕੇਂਦਰ ਪੂਰਣ-ਅਵਤਾਰ 

ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਪ੍ਦਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ 

ਅੰਗਦ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ (ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਰੂਪ) 

ਅੰਸ਼ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 

ਅੰਸ਼ ਅਤੇ ਪੂਰਣ ਅਵਤਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਗੁਣ 
ਨਹੀਂ, ਇਥੇ ਕੇਵਲ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਦਾ`ਹੀ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ। 

“ਦਸਮ-ਗੌਥ” ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਤੇ ਰੁਦੁ ਦੇ “ਉਪ-ਅਵਤਾਰ” 

(ਵੇਖੋ) ਦਰਜ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ 'ਅੰਸ਼ਾਵਤਾਰ' ਤੋਂ ਭਿੰਨ 
ਜਿਹਾ ਹੈ। 

ਅੰਗਦ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ (ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਰੂਪ) : 
ਆਪ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੜੀ ਸਰਲ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਮਨ ਅੰਤਰ ਦੀ 

ਸੰਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਅਭਿਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ। 
ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਵ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਲਈ ਦਲੀਲ ਤੋ ਕੈਮ ਲਿਆ 
ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਲੋੜ 
ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਹਨ -- ਅਖੀ ਝਾਡਹ ਵੇਖਣਾ 

/ਵਣੁ ਕੰਨਾ ਸ਼ਨਣਾ /ਪੈਰਾ ਬਾਝਹੁ ਚਲਣਾ /ਵਿਣੁ ਹਥਾ ਕਰਣਾ/ 

ਜਤ ਬਾਝਹੁ ਝੌਲਣਾ ਇਉ ਜੀਵਤ ਮਰਣਾ / ਨਾਨਕਾ ਹੁਕਮ 
ਪਛਾ/ਣ ਗੰ ਤਉਂ ਖਸਮੈ #ਲਣਾ/ (ਗੁ .ਗੰ.੧੩੯)। ਇਥੇ 

ਜੀਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ 
ਸੈਸਾਰ ਤੋਂ ਬੇਲਾਗ ਰਹਿਣਾ। ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ 
ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ, ਸਗੋ ਸੰਸਾਰਿਕ 
ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਅਤੇ ਈਸ਼ਵਰੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਨਾ 
_ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੀਉੱਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਗਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਵੀ 
ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚਿਤਰਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ 
ਬਿੰਬ ਵੀ ਬੜਾ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਪਉਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ” 
ਵਾਲਾ ਸਲੋਕ ਸਾਂਗ ਰੁਪਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿੰਥ-ਸਿਰਜਨਾ 
ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। 

ਭਾਸ਼ਾ ਪੱਖੋਂ ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੇ 
ਕੁਝ ਸਲੋਕ “ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ” ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ 'ਮਾਝ 

ਕੀ ਵਾਰ” ਦੀ 23ਵੀਂ ਪਉੜੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਦੂਜਾ ਸਲੋਕ 
ਅਤੇ “ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ” ਵਿਚ 12ਵੀਂ ਪਉੜੀ ਨਾਲ ਆਏ ਦੋ 
ਸਲੋਕ। “ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ” ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਵਰਤਿਆ 

ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਲੀਹਾਂ ਉਤੇ ਪਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਕ੍ਹਿਤ 

ਦੇ ਸੈਯੋਗ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਧਾਂ/ਨਾਥਾਂ 
ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਪ ਦੀ ਕਥਨ ਸ਼ਕਤੀ 
ਇਤਨੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ ਕਿ 'ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ” ਵਿਚਲੇ ਕਈ ਸਲੋਕ 

ਸੁਭਾਸ਼ਿਤਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ, 

ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਸੱਤਵੀਂ ਪਉੜੀਆਂ ਨਾਲ ਆਏ ਸਲੋਕ। ਇਸ ਤੋਂ 



ਅੰਗਦ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ (ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਰੂਪ) 

ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਭਾਸ਼ਿਤਾਂ ਵੀ ਵੇਖਣਯੋਗ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ - 

(1) ਨਲ /ਇਆਣੰ ਦਸਤ ਕਦੇ ਨ ਆਵੰ ਰਾ6/ 

(ਗੁਗ੍ੰ.ਧ੭੪); (2) ਨਾਲੇ ਇਆਣੰ ਦੋਸਤੀ ਵਡਾਨੂ /ਨਓਂ 

ਨੰਹ / ਪਾਣਾ ਅੰਦਰ ਲੰਕਾ ਜਿਉਂ /ਤਿਸ਼ ਦਾ ਥਾਉ ਨ ਥੋਹ/ 

(ਗੁ.ਗ੍ਰੰ.੫੭੪); (3) ਹਉਮੈ ਦਰਰਘ ਗੌਗੁ ਹੈ ਦਾਰ ਗੀ /ਏਸ਼ 
#/ਹ /(ਗੁ ਗੰ .੪੬੬)। 

ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਸਾਧ-ਭਾਖਾ ਦਾ 

ਪ੍ਭਾਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ 

ਪਿੰਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਲੋਕ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ 

ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੋੜੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਸਲੋਕ 

ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ - ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਕੀਆਂ ਵ/ਡਿਆਈਆਂ 

%ਰਨੰ ਸੰਤੀ ਜਾਲ / ਏਨੈ ਜਲਾੀਈ' ਨਮ /ਵਿਸ਼ਰਨਿਆ /ਇਕਾ 

ਨ ਚਲਆ ਨਲ / (ਗੁ ਗ੍ਰੰ.੧੨੯੦)। ਆਪ ਨੇ ਅਰਬੀ- 

ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਵਰਤੇ ਹਨ 

ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ 

ਲਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। 

ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਚਰਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਤੋਂ 12 ਤਕ 

ਚਲਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ , ਸਲੋਕ-ਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਚਰਣ-ਗਣਨਾ 

ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦੇ ਮੁਕਣ ਅਥਵਾ 
ਅਭਿਵਿਅਕਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤਕ ਸਲੋਕ ਦੀ ਰਚਨਾ-ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ 

ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਕਾਂ ਭਾਵੇ' ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਕਿਉ' ਨ ਹੋ 

ਜਾਣ! ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ 

ਅਧੀਨ ਨ ਚਲ ਕੇ ਸੈਕੀਰਤਨ ਲਈ ਲੈਅ ਦਾ ਆਵੱਸ਼ਕ ਸੈਚਾਰ 

ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਿ ਜਿਸ 

ਸੈਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਰੈਭ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਾ 

ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅਨੁਸਰਣ ਪਰਵਰਤੀ ਗੁਰੁ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ 

ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵੈਇਆਂ ਵਿਚ ਸਹਿਜ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਦੋ ਕੁਝ ਕੁ 

ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵ-ਸਾਮਗੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ 

ਪੁਨਰ-ਸਥਾਪਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਜੌ ਸ੍ਰ ਸ਼ਾਂਈੰ 

ਨਾ /ਨਿਵੈ ਸੋ ਸ੍ਰ ਦੀਜੈ ਛਠਿ/ ਨਾਨਕ ਸਿਸ /ਪਿੰਜਰ ਮਹਿ 

/ਝਰਹਾ ਨਹ? ਸਂ ਪਿੰਜਰ ਲੰ ਜਾਨੇ /(ਗੁ ਗੁੰ.੮੯) ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ 

ਅਨੁਸਾਰ - ਜੌ /ਲ੍ਰ ਸਾਂਈ ਨਾ /ਨਿਵੰ ਸੋ ਨਰ ਕਪ ਉਤ 

(ਗੁ.ਰੰ.੧੩੮੧); ਲੇ ਸ੍ਰ ਸ਼ਾ ਨਾ ਨਿਵੈ ਸੋ ਸ੍ਰ ਕਾਜੰ 
ਕਾਇ/(ਗੁ.ਗੰ.੧੩੮੧); ਫਗੀਦਾ #੍ਤ ਤਨੈ /ਬਰਹੁ ਨ ਊੰਪਜੰ 

ਸ਼ ਤਨੁ ਜਾਣ ਮਸ਼ਾਨ/ (ਗੁ .ਗੁੰ ੧੩੭੯)। ਸੈਦਰਭ ਦੋਹਾਂ 

ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ, ਪਰ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਾਂਝ 

ਅੰਗਦ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ (ਵਿਅਕਤਿਤਵ) 

ਬਹੁਤ ਅਧਿਕ ਹੈ। ਇਥੋ' ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ 
ਪਾਸ ਫ਼ਰੀਦ ਬਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਲਗਨ 
ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਅੰਗਦ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ (ਬਾਣੀ) : ਆਪ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ 
ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤੀ। ਕੁੱਲ 63 ਸਲੋਕ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਅਧੀਨ 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 9 ਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ : 

(1) ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਕੀ ਵਾਰ, ਮ. ੪ ਵਿਚ 2 ਸਲੋਕ (ਪਉੜੀ 3 

ਅਤੇ 15 ਨਾਲ ਇਕ ਇਕ); 

(2) ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ, ਮ. ੧ ਵਿਚ 12 ਸਲੋਕ (ਪਉੜੀ 2, 

17, 19 ਅਤੇ 27 ਨਾਲ ਇਕ ਇਕ ਅਤੇ ਪਉੜੀ 3, 

18, 22 ਅਤੇ 23 ਨਾਲ ਦੋ ਦੋ); 

(3) ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਮ.੧ ਵਿਚ 15 ਸਲੋਕ (ਪਉੜੀ 1, 2, 

7 ਅਤੇ 24 ਨਾਲ ਇਕ ਇਕ, ਪਉੜੀ 12, 21 ਅਤੇ 

23 ਨਾਲ ਦੋ ਦੋ ਅਤੇ ਪਉੜੀ 22 ਨਾਲ 5); 

(4) ਸੋਰਠ ਕੀ ਵਾਰ ਮ.੪ ਵਿਚ 1 ਸਲੋਕ (ਪਉੜੀ 28 ਨਾਲ); 
(5) ਸੂਹੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮ.੩ ਵਿਚ 11 ਸਲੋਕ (ਪਉੜੀ 18 

ਨਾਲ ਇਕ, ਪਉੜੀ 8, 19, 20 ਨਾਲ ਦੋ ਦੋ ਅਤੇ 

ਪਉੜੀ 7 ਨਾਲ 4); 

(6) ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮ. ੩ ਵਿਚ 7 ਸਲੋਕ (ਪਉੜੀ 14 

ਅਤੇ 18 ਨਾਲ ਇਕ ਇਕ , ਪਉੜੀ 15 ਨਾਲ 2 ਅਤੇ 

ਪਉੜੀ 16 ਨਾਲ 3); 
(7) ਮਾਰੂ ਕੀ ਵਾਰ ਮ.੩ ਵਿਚ 1 ਸਲੋਕ (ਪਉੜੀ 20 ਨਾਲ); 

(8) ਸਾਰੈਗ ਕੀ ਵਾਰ ਮ. ੪ ਵਿਚ 9 ਸਲੋਕ (ਪਉਂੜੀ 1, 2, 

3, 16 ਅਤੇ 20 ਨਾਲ ਇਕ ਇਕ, ਪਉੜੀ 4 ਅਤੇ 5 
ਨਾਲ ਦੋ ਦੋ) 

(9) ਮਲਾਰ ਦੀ ਵਾਰ, ਮ. ੧ ਵਿਚ 5 ਸਲੋਕ (ਪਉੜੀ 3, 22 
ਅਤੇ 26 ਨਾਲ ਇਕ ਇਕ ਅਤੇ ਪਉੜੀ 4 ਨਾਲ 2) 

ਉਪਰੋਕਤ 63 ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ “ਮਾਝ ਰਾਗ ਕੀ ਵਾਰ” 

ਦੀ 23ਵੀਂ ਪਉੜੀ ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਇਕ ਸਲੋਕ ਅਤੇ “ਆਸਾ 

ਕੀ ਵਾਰ” ਦੀ 12ਵੀਂ ਪਉੜੀ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਦੋ ਸਲੋਕ , 'ਸਲੋਕ 

ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ਮ.੧" (ਪੰਨਾ 1353) ਪ੍ਕਰਣ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 

ਦੂਜੇ, ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਅੰਕ ਉਤੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਕਰਤ੍ਰਿਤਵ ਸੈਦਿਗਧ ਹੈ। 

ਅੰਗਦ ਦੇਵ, ਗੁਰੁ (ਵਿਅਕਤਿਤਵ) : ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 



ਅੰਗਦ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ (ਵਿਅਕਤਿਤਵ) 

ਦੇਵ ਤੋਂ ਬਾਦ ਗੁਰੂ-ਗੱਦੀ ਉਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਦੂਜੇ 
ਸਿੱਖ-ਗੁਰੂ ਸਨ। ਆਪ ਦਾ ਜਨਮ 31 ਮਾਰਚ 1504 ਈ. 
(ਵੈਸਾਖ ਵਦੀ 1, 1561 ਬਿ) ਨੂੰ ਮੱਤੇ-ਦੀ-ਸਰਾਂ (ਹੁਣ 
ਨਾਮਾਂਤਰ - “ਨਾਂਗੇ-ਦੀ-ਸਰਾਂ”), ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ 
ਫੇਰੂ ਮਲ ਖਤਰੀ (ਤ੍ਰੇ੍ਹਣ) ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਦਯਾ ਕੌਰ 
(ਨਾਮਾਂਤਰ- ਰਾਮ, ਸਭਰਾਈ, ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ) ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ 
ਹੋਇਆ। ਆਪ ਦਾ ਮੂਲ ਨਾਂ 'ਲਹਿਣਾ” ਪਿਦਰੀ ਕਿਤੇ ਕਾਰਣ 
ਸੀ। ਆਪ ਵਣਜ-ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ਼ਟ-ਭਾਵਨਾ 
ਵਜੋਂ ਦੇਵੀ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਸਨ। ਆਪ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੈਨ 1519 
ਈ. (ਸੈ. 1576 ਬਿ.) ਵਿਚ 'ਸੰਘਰ' ਨਾਮਕ ਪਿੰਡ (ਜੋ ਖਡੂਰ 
ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੌੜੇ ਸੀ) ਦੇ ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਖੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਖੀਵੀ 
ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤੋ' ਆਪ ਦੇ ਘਰ ਦੋ ਪੁੱਤਰ (ਦਾਤੂ ਅਤੇ 
ਦਾਸੂ) ਅਤੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰੀਆਂ (ਅਮਰੋਂ ਅਤੇ ਅਣੌਖੀ) ਪੈਦਾ 
ਹੋਈਆਂ। ਸੈਨ 1526 ਈ. ਵਿਚ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਉਪਰੈਤ 
ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਆਪ ਦੇ ਸਿਰ ਆ 
ਪਈਆਂ। ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ 'ਮੱਤੇ-ਦੀ-ਸਰਾਂ” ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾਰਣ 
ਆਪ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਵਸੇ। 

ਪੜੌਸ ਵਿਚ ਰਹਿਦੇ ਜੋਧਾ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਿੱਖ ਤੋਂ 
“ਜਪੁਜੀ” ਅਤੇ 'ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ” ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪ 
ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਫਲਸਰੂਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਚੈਤਾ 
ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਮਨ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲਗੀ। ਸੈਨ 
1532 ਈ. (ਸੈ. 1589 ਬਿ.) ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹਿਤ 
ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਦੀ ਯਾੜ੍ਹਾ ਦੌਰਾਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਕੇ । ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ 
ਸਾਧਨਾ-ਪੱਧਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਨੇ ਦੇਵੀ-ਪੂਜਾ 
ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਛਡ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ 
ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਚਰਨ-ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣ 
ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਰਤੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ 
ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਖਾਵੀ'ਂ ਨ ਲਗੀ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ 
ਕਾਰਣ ਆਪ ਘਰ-ਬਾਰ ਛਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਵਿਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤੁਰ ਪਏ। ਉਥੇ ਗੁਰੂ ਅਤੇ 
ਗੁਰੂ-ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜਸ ਖੱਟਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੀ ਕਈ ਢੰਗਾਂ 
ਨਾਲ ਪਰੀਖਿਆ ਲਈ। ਆਪ ਹਰ ਪਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਗੁਰੂ 

ਸਾਹਿਬ ਪਰਤ ਆਏ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਆਪਣੇ 
ਤਪਸਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਕੋਲ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਅਤੇ 

ਅੰਗਦ ਦੇਵ , ਗੁਰੂ (ਵਿਅਕਤਿਤਵ) 

ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏ ਦਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਅੰਗਦ” ਨਾਂ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। 

ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ 
ਨਾਲ ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ ਸੈਨ 1539 ਈ. (17 ਹਾੜ, 1596 
ਬਿ.) ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਤੈ 
ਬਲਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ - ਲ/ਹਣੰ ਧੰਠਿਓਨ ਛਤ ,/ਨਿਨਿ ਕਰਿ 
/ਨੋਫਤਾੀ ਆੰਮ੍ਰਿਤ ਪੰਵਦੌ /.. ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਦਾ ਦੌਗੀ /ਣਗੀੰ ਸਚ 
ਕਾਰਤੈ ਝੰਨਿ ਝਹਾਲ? /(ਗੁ .ਗ੍ੰ.੯੬੭)। ਉਸੇ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਦੇ ਮਹਾਪ੍ਰਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਆਪ 22 ਅਸੂ, 1596 ਬਿ. 
ਨੂੰ ਗੁਰੂ-ਗੱਦੀ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਥਾਂ ਖਡੂਰ 
ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਠਿਕਾਣਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ 
ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਭਗਤੀ-ਅੰਦੋਲਨ 
ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਗੇ। ਇਕ ਦਿਨ ਆਪ 
ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਤੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣ ਕੇ 

ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਭਰਾ, ਅਮਰਦਾਸ ਭੱਲਾ ਖਤਰੀ, ਬਹੁਤ 
ਪ੍ਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵੈਸ਼ਣਵ ਭਗਤੀ ਛਡ ਕੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ 
ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ। ਉਹੀ 
ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ-ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਤੀਜੇ 
ਗੁਰੂ ਬਣੇ। ਭੱਟ-ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਨਕ ਕਲਿ ਨਿਮੰਲ 
ਆ#ਵਤਾ/ਠਓ ਅੰਗਦ ਲਹਣ ਸੰਗਿ ਹਨ / ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ਼ ਤਾਰਣ 
ਤਾਰਣ ਜਨਮ ਜਨਮ ਪਾ ਸ਼ਗੱਣੇ ਤ#। (ਗੁ ਗੁੰ.੧੩੯੫)। 
ਆਪ ਨੇ 29 ਮਾਰਚ, 1552 ਈ. (ਚਤੇ ਸੁਦੀ 4, 1609 
ਬਿ.) ਨੂੰ ਸੈਸਾਰਿਕ ਯਾੜ੍ਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਕੁਲ 12 
ਸਾਲ, 9 ਮਹੀਨੇ 17 ਦਿਨ ਗੁਰੂ-ਗੱਦੀ ਉਤੇ ਬਿਰਾਜੇ । 

ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਇਕ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਵਾਲੇ 
ਤਪਸਵੀ ਅਤੇ ਨਾਮ-ਸਾਧਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ 
ਕੰਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁਖੀਆਂ/ਬੀਮਾਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸੇਵਾ 
ਆਦਿ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਰੁਚੀ ਲੈਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਨੇ ਸਿੱਖ 
ਭਗਤੀ-ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 
ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਇਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ 
ਅਵਿਵਸਥਿਤ (ਅਵਿਕਸਿਤ) ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਨਵਾਂ ਰੂਪ 
ਦਿੱਤਾ ਜੋ “ਗੁਰਮੁਖੀ” ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਸਿੱਧ ਹੋਈ। ਇੱਸ ਲਿਪੀ 
ਵਿਚ ਲਿਖਣ, ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਕਰਨ ਲਈ 

ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ, ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਦੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੈਭਾਲਣ ਲਈ ਸਾਹਿਤਿਕ 

ਰੁਚੀ ਰਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਰਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਜਨਮਸਾਖੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। 



ਅੰਗਦ ਦੋਵ, ਗੁਰੂ (ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ) 

ਤੀਜਾ, ਲੈਗਰ ਦੀ ਪੁਥਾ ਨੂੰ ਨਿਰੈਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਗਤ- 

ਸੈਗਤ ਦੀ ਜੁਗਤ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ 

ਊਚ-ਨੀਚ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 

ਧਰਮ-ਪ੍ਚਾਰ ਲਈ ਇਕ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 

ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ। 

ਅੰਗਦ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ (ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ) : ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ 
ਨੇ ਇਕ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹ ਵੀ 
ਨੌਂ ਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਉੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖਿੰਡੀ 

ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਕੋਈ 

ਵਿਵਸਥਿਤ ਸੈਗਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ; ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ 

ਕੁਝ ਕੁ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ 

ਵਿਚਾਰਨ-ਯੋਗ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ/ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਤਿ ਅਤਿ ਸ਼ਰਧਾ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਸਰੀਰੀ 

ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸੈਸਥਾਗਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਗੁਰੂ 

ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਸਥਾਗਤ ਗੁਰੂ , ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ, 

ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੁਰੂ-ਪਰੈਪਰਾ ਆਪ ਨੇ 

ਸੈਚਾਲਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ 

ਸੰਸਥਾਗਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਧਿਕ ਹੋਈ ਹੈ! ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ 

ਆਪ ਦੇ ਗੁਰੂ-ਗੱਦੀ ਉਤੇ ਬਹਿਣ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋ” ਕੁਝ 

ਅਨੁਯਾਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਆਪ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ 

ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ -- ਦਨੈੱਖਆ ਆਖ ਝੁਝਾ/ਇਆ /ਸਫਤਾ 

ਸਾਚਿ ਸਮੋ //ਤਿਨ ਕਉ /ਕੇਆ ਓਪਦੇਸੀਆੰ /ਜੋਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ 

ਦੇਉ / (ਗੁ ਗੰ .੧੫੦)। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪ੍ਰਤਿ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇਤਨਾ 

ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਤੀ-ਜੋਤਿ ਸਮਾਉਣ ਦੀ ਘੜੀ 

ਆਪ ਲਈ ਅਸਹਿ ਸੀ। ਆਪ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੱ 

ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਰਥਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਲੋਕ ਤੋੱ' ਆਪ ਦੇ 

ਵੈਰਾਗ ਅਤੇ ਬਿਹਬਲਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸਹਿਜ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ - ਜਿਸ਼ ਆਨੇ ਲਿਓ ਨੇਹ ਤਿਸ ਆਗੀ ਅਰ ਚਲੀਐੰ / 

ਧ੍ਰਿਗੁ ਜੀਵਣੁ ਸੰਸ਼ਾ/ਨ ਤਾ ਕੰ ਪਾਛੰ ਜੈਵਣਾ / (ਗੁ .ਗੁੰ '੮੩)। 

ਆਪ 'ਗੁਰੂ” ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਇਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ 

ਬਿਨਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਘੁਖ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਵਿਆਪਤ ਦਸਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ 

ਸੈਂਕੜੇ ਚੰਦ੍ਮਾ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਜ ਕਿਉਂ ਨ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਣ 

(ਗੁ. .੪੬੩)।'ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ” ਵਿਚਲੇ ਇਕ ਸਲੋਕ ਵਿਚ 

ਅੰਗਦ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ (ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ) 

ਇਕ ਰੂਪਕ-ਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਤਾਲੇ ਨਾਲ ਬੈਦ 

ਹੋਏ ਮਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੂੰਜੀ ਦੱਸਿਆ 

ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋ' ਭਿੰਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ 

ਪ੍ਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ - ਗੁਰ ਕੰਜਾ ਪਾਹੂ /ਨਿਵਲ਼ 

ਮਠੁ ਕੰਠਾ ਤਨੁ ਛਾਤਿ/ ਨਾਨਕ ਗੁਰ /ਝਠ ਮਨ ਕਾ ਤਾਕ ਨ 

ਉਘੜੈ ਅਵਰ ਨ ਕੁੰਜੀ ਗੰਥ /(ਗੁ.ਗੰ.੧੨੩੭)। 
ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ 

ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੋਧ ਵਿਚ ਆਪ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ 

ਕਿ ਪੇਮ ਵੈੈਤ-ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ। ਇਹ ਅਦੈਰੈਤ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ 

ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ -- ਏਹ /ਕਨੰਗੀੰ 

ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੂਜੈ ਲਗੈ ਜਾਇ / ਨਾਨਕ ਆਸ਼ਕ ਕਾਂਢੀਐ ਸ਼ਦ ਹੀੰ 
ਰਹੈ ਸ਼ਮ਼7ਇ/... ਆਸਕੁਾ ਏਹੁ ਨ ਆਥੀਐ /ਜੈ ਲੰਥੰ ਵਰਤ 

ਸ਼ੀਇ/ (ਗੁ.ਰੀ.੪੭੪)। ਚਾਕਰ (ਸੇਵਕ) ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਉਦੋਂ 

ਫਲੀਭੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ “ਆਪੁ ਗਵਾਇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ” ਦੀ 

ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਆਪ ਨੇ ਇਆਣੋ 

(ਮਨ) ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪਾਣ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 

ਮਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਦੀ ਵੀ ਸਹੀ ਮਾਰਗ 

ਨੂੰ ਗ੍ਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਦੇ ਇਕ-ਅੱਧ ਵਾਰ ਚੰਗੀ 

ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾੜੇ ਸਿੱਟੇ 

ਨਿਕਲਣ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ 

ਦੇ ਮੂਲ ਵਿਚ 'ਹਉਮੇ” ਹੈ। ਸੈਸਾਰ ਇਸੇ ਦੇ ਕੁਚੱਕਰ ਵਿਚ 

ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਹ ਇਕ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ । ਪਰ ਚਿੰਤਾ 

ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਪਾ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਬਦ-ਸਾਧਨਾ ਰਾਹੀਂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਦੁਖ 

ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੌਗ ਹੰ ਦਾਰੂ ਭਾ /ਇਸ਼ ਆਹੰਹ / 

ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੰ ਆਪਣ ਤਾ ਗਰ ਕਾ ਸ਼ਥਦੁ ਕਮਾਇ / ਨਾਨਕ 

ਕਾਹੈ ਸ਼ਣਹ ਜਨਹ /ਏਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਹ /(ਗੁ ਰੰ .੪੬੬)। 

ਹਉਮੈ ਦੇ ਭਾਵ ਅਧੀਨ ਹੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੱਚੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ। 

ਸੱਚੀ ਦਾਤ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਅਥਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ 

ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। 
ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਤੇਂ 

ਸਮਰਥਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਸੈਕੇਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਨੌਂਖ 

ਦੀ “ਪਤਿ” ਦਾ ਰਖਿਅਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਸਭ ਨੂੰ 

ਕਰਮ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ -- ਸਭਨਾ ਸਾਹਿਲ ਏਕੁ ਹੀ 

ਵੇਖੈ ਧੰਧੈ ਲਾ/ਇ। ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਵਸ ਵਿਚ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਯਾਤ੍ਰਾ ਚਲਦੀ ਹੈ। 



ਅੰਗਦ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ (ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ) 

ਸਾਰਾ ਸੈਸਾਰ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਨਕੇਲ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੋਤ੍ਰਿਤ ਹੈ -- 
ਨਾਨ ਨਥ ਖਸ਼ਮ ਹਥ /ਕੈਰਤੁ ਧਕੇ ਦੇ / ਜਹਾ ਦਾਣੇ ਤਹਾ ਖਾਣ 
ਨਾਨਕਾ ਸ਼ਚੁ ਹੈ /(ਗੁ ਗੰ .੬੫੩)। 

ਸੈਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪ ਨੇ “ਸਚੈ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ” ਕਹਿ ਕੇ 
ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਸਿਰਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪ ਨਿਵਾਸ ਵੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵੀ ਉਸੇ ਵਿਚ 
ਹੈ। ਇਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੈਸਾਰ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਚ 
ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸੱਚਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਰਬਤ ਵਿਆਪਤ ਹੈ। ਸੈਸਾਰ ਦੀਆਂ 
ਵਡਿਆਈਆਂ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਨੂੰ 
ਭੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਸਾਰ ਦੀ 
ਯਾਤਰਾ ਵਣਜਾਰੇ ਦੀ ਫੇਰੀ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਣਜਾਰਾ ਹਰਿ- 
ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਾਸ-ਮੁੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਈ 
ਰਖਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮੰਨਿਆ 
ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਲਭ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 
ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਲਾਲਾਇਤ ਹਨ। ਗੁਰੂ 
ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਭੀਰ ਵਿਵੇਕੀ ਇਸੇ ਵਿਚੋਂ ਨੌਂ ਨਿਧਾਂ 
ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ -- ਅਠ? ਪਹਗੀ ਅਠ ਖੰਡ 
ਨਾਵਾਂ ਖੰਡ ਸ਼ਗੀਰ / /ਤਿਸ਼ /ਵਿ/ਚ ਨਉਂ ਨਿਧਿ ਏਕ ਭਾਲ/ਹਿ 
ਗੁਣਾ ਗਾਹ / (ਗੁ ਗੰ .੧੪੬)। 

ਗੁਰੁ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪਰੈਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ 
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਭੇਦ ਮੰਨੇ ਹਨ -- ਗੁਰਮੁਖ ਅਤੇ 
ਮਨਮੁਖ। ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ 
ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਈ ਸਦਾ ਬਸੈਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ 
ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ--ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਰੂਪਕ ਦੁਆਰਾ 
ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਵ ਦਾ ਕਰਮ-ਖੇਤਰ 
ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ 
ਗੱਲ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ 
ਦੀ - ੫ਓਂਣ ਗ੍ਰ ਪਾਣਾ ,੫ਤਾ ਆਤਾ ਧਗਤਿ ਮਹਤ //ਇਨਸ਼ 
ਰਾ/ਤ ਦੁ/ਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਲੰਲੇ ਸ਼ਗਲ ਜਗਤੁ / 
ਚੰਗਿਆਈਆ ਝ/ਰੇਆਈਆ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂ/ਨਿ/ ਕਰਮੀ 
ਆਧੰ ਆਪਣ ਕੇ ਨੰੜੈ ਕੇ ਦੂਰ / ਜਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ 
ਗਈ ਮਸ਼ਕਾਤਿ ਘ/ਲਿ/ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੇਖ ਉਜਲੇ ਹੌਡ ਕੇਤਾ 
ਛੱਟੀ ਨਗੱਲ਼/ (ਗ.ਗੁੰ.੧੪੬)। ਇਹ ਸਲੋਕ “ਜਪੁਜੀ” ਦੇ 
ਸਮਾਪਨ ਦਾ ਸਲੋਕ ਵੀ ਹੈ। ਉਥੇ “ਦਿਨਸੁ” ਦੀ ਥਾਂ 'ਦਿਵਸੁ” 

ਅੰਗਰਾ/ਅੰਗਿਰਾ, ਰਿਸ਼ੀ 

ਹੈ ਅਤੇ ਆਖੀਰਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ “ਕੇਤੀ” ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ “ਹੋਰ” 
ਸ਼ਬਦ ਵਾਧੂ ਹੈ। 

ਸੈਖੋਪ ਵਿਚ ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਿਕ 
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਦੀ ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਈ ਹੈ। 
ਵਾਧੂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ 
ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 
ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 'ਗੁਰੂ” ਸਰੀਰਿਕ ਰੁਪ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ 
ਲਈ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਿ ਆਪ ਦਾ ਸਿਦਕ ਸਮੁੱਚੀ ਸੈਸਥਾ ਦਾ ਸਿਦਕ 
ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ। 

ਅੰਗਰਾ/ਅੰਗਿਰਾ, ਰਿਸ਼ੀ : ਜਦੋਂ ਤੱਟ ਕਵੀ ਗੁਰੂ-ਦਰਬਾਰ 
ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ 
ਸਵੈਇਆਂ ਵਿਚ ਗਾਇਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਭੱਟ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਤਨ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ 
ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਅੰਗਿਰਾ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਣਿਆ -- ਦੂਰਬਾ ਪ੍ਰਰਓਂ 
ਅੰਗਰੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਸ਼ ਗਾਇਓ / ਕਬਿ ਕਲ ਸ਼ਜਸ਼ ਨਾਨਕ 
ਗੁਰ ਘ/ਟ ਘਟੇ ਸ਼ਹਿ ਸ਼ਮਾਇਓਂ /(ਗੁ.ਗੰ.੧੩੯੦)। 

ਅੰਗਰਾ ਇਕ ਵੈਦਿਕ ਰਿਸ਼ੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਰਿਗਵੇਦ 
ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਿਚਾਵਾਂ (ਮੰਤ੍ਰਾਂ) ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ 
ਸੱਤ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ 
ਦਸ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
“ਮਹਾਭਾਰਤ” (ਵਨ-ਪਰਵ) ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਿਰਾ 
ਦੀ ਤਪਸਿਆ ਕਾਰਣ ਉਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਤੇਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ 
ਅਗਨੀ ਦੇਵਤਾ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਿਆ ਕਿ 
ਬ੍ਹਮਾ ਨੇ ਅੰਗਿਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਅਗਨੀ ਦੇਵਤਾ 
ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਗਨੀ-ਪਦ 
ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ।ਪਰ ਅੰਗਿਰਾ ਨੇ ਅਗਨੀ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 
ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁੱਤਰ 
ਮੰਨਣ, ਬਸ ਇਹੀ ਉਸ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ। ਅਗਨੀ ਦੇਵਤਾ ਨੇ 
ਅੰਗਿਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਬਾਦ ਵਿਚ ਅੰਗਿਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ 
ਸੁਭਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ` ਸੱਤ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਅੱਠ 
ਕੌਨਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਕੁਝ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਇਸ 
ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਜਨਮਿਆ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ 
ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਜਨਮਿਆ 
ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਸ ਨੂੰ ਉਰੂ ਅਤੇ ਆਗਨੋਈ ਦੀ 
ਸੋਤਾਨ ਦਸਦੇ ਹਨ। 



ਅੰਗਿਰਾ ਨੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਆਹੂਤੀ 
ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਦਕ੍ਸ਼ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ 
ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ - ਸਮਿਤੀ, ਸ਼੍ਧਾ ਅਤੇ ਸੂਧਾ - ਅਤੇ 

ਕਰਦਮ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੈਦਿਕ ਰਿਸ਼ੀ 

ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇਸ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤੀ ਧਰਮ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ 

ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਵਿਦਵਾਨ ਵਜੋ' ਪ੍ਤਿਸ਼ਠਾ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਅੰਜਨ : ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਮੁਲ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੁਰਮਾ, 
ਕੱਜਲ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਲਈ ਅਤੇ 

ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 
ਨਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾਂ (ਵੇਖੋ) ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ 

ਹੈ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮਰਦ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 

ਵਿਚ ਅੰਜਨ ਪਾਉਂਦੇ ਦਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮ-ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ 

ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਉਲੋਖ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ 
ਪ੍ਦਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਅੰਧਕਾਰ 

ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - /ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁ/ਰ ਦੀਆ 

ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ /ਝਨਾਸ਼ । (ਗੁ ਗੰ .੨੯੩)। 

ਇਸ ਦੇ ਕਾਲੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਗਿਆਨ, 
ਅਵਿਦਿਆ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 

ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ - ਅੰਜਨ ਮਨਹਿ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਆ 

ਲੌਗ ਜੁਗਤਿ ਇਵ ਪਾਈਐ /(ਗੁ ਰੀ .੭੩੦)। ਇਸ ਨੂੰ ਏਕਾਂਤ 
ਜਾਂ ਇਕਪਾਸੜ ਅਰਥ ਵਿਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇ' 

- ਜੀਵ ਓਪਾ/ਏ ਲੁਗਾਤਿ ਵਸਿ ਕੀਨਾ ਆਪ ਗੁਰਮ/ਮਿ ਅੰਜਨੁ / 

(ਗੁ.ਰੀੰ.੧੨੭੪)। 

ਅੰਜੁਲੀਆਂ, ਮਹਲਾ ੫ : 'ਅੰਜੁਲੀ” ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ 
ਹੈ ਬੁੱਕ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਸ ਚੁਲੀ 

ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਨਿਮਿਤ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੈਬੈਧ ਮਿ੍ਤ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਕ੍ਰਿਆ ਨਾਲ ਵੀ 

ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਵਿਚ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਦਾਹ-ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ 
ਬਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਤਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੁਲੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਰੀਤ 

ਹੈ। ਮਰੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਜਨ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ “ਤਿਲਾਂਜਲੀ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਚਉਪਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਨਾਲ 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਦੋ-ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਅੰਜੁਲੀਆਂ ਵਜੋ' ਦਰਜ 

ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚਉਪਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ 

ਅੰਬਰੀਸ਼, ਰਾਜਾ 

ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਬੰਦ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਪੰਜ ਬਦ 

ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪੰਜਵੇ' ਬੈਦ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 

ਚਾਰ ਦੀ ਇਕ-ਇਕ ਤੁਕ ਹੈ। ਚਉਪਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 

ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 

ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ 

ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦੀ ਸਦਾ 

ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਹਿਤ-ਚਿੰਤਕ ਹੈ। 

ਉਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋ' ਬਚਾਏ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ 

ਕਰਕੇ ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੋਏ। ਇਸ ਚਲਾਇਮਾਨ 

ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਮੋਹ ਪਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। 

ਅੰਡਜ : ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ 

ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਡਜ, 
ਜੇਰਜ, ਸਵੇਦਜ ਅਤੇ ਉਤਭਿਜ। “ਅੰਡਜ” ਉਹ ਖਾਣੀ ਹੈ 

ਜਿਸ ਵਿਚਲੇ ਜੀਵ ਅੰਡੇ ਤੋ' ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀ, 

ਸੱਪ, ਰੀਗਣ ਵਾਲੇ ਜੰਤੂ , ਮੱਛੀ ਆਦਿ। ਸੋਰਠਿ ਰਾਗ ਵਿਚ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ -- ਅੰਡਜ ਜੇਰਜਾ ਓੰਤਭਜ 

ਸੇਤਜਾ ਤੇਰੇ ਕੜੇ ਜੰਤਾ / (ਗੁ .ਗੰ.੫੯੬)। 

ਅੰਤਹਕਰਣ : ਵੇਖੋ 'ਮਨ'। 

ਅੰਦੇਸਾ : ਫ਼ਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਫ਼ਿਕਰ, 
ਚਿੰਤਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ - 

ਜੰ ਮਨੁ ਭਜਨੁ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਤੰਰਾ /ਤਿਸ਼ੰ ਅੰਦੈਸ਼ਾ ਨਾਹ / 

(ਗੁ ਗੰ .੯੦)। ਵੇਖੋ “ਚਿੰਤਾ”। 

ਅੰਬਰੀਸ਼, ਰਾਜਾ : ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੂੰ ਭਗਤ ਰੱਖਿਅਕ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਬਰੀਸ਼ ਰਾਜੇ ਦੇ 
ਕਥਾ-ਪ੍ਰਸੈਗ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ' ਮਾਰੂ ਰਾਗ 
ਵਿਚ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ - ਅੰਥਗੰਕ ਕਉ ਦੀਓ 

ਅਡੈ ਪਦੁ ਰਾਜੁ ਭਭੀੀਖਨ ਆਧਕਾ ਕਾਂਠਓ / (ਗੁ ਗੰ .੧੧੦੫)। 

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਅਨੁਸਾਰ - ਆਇ ਪਇਆ ਸਰਣਾਗਤੀ 

ਮਾਗੀੰਦਾ ਅੰਝਨੰਕ ਛੁਡਾਇਆ /(1/10)। 

ਅੰਬਰੀਸ਼ ਅਯੋਧਿਆ ਦਾ ਇਕ ਸੂਰਜਵੈਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤਾਪੀ 
ਰਾਜਾ ਸੀ ਜੋ ਇਕ੍ਸ਼ਵਾਕੁ ਦੀ ਅਠਾਈਵੀਂ' ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ 



ਅੰਬਰੀਸ਼, ਰਾਜਾ 

ਸੀ। ਮਹਾਭਾਰਤ, ਭਾਗਵਤ-ਪੁਰਾਣ ਅਤੇ ਹਰਿਵੰਸ਼-ਪੁਰਾਣ 

ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਾਭਾਗ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਪਰ “ਬਾਲਮੀਕੀ 

ਰਾਮਾਇਣ ' ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ੁਸ਼ੂਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਰਾਮਾਇਣ- 

ਪਰੋਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਅੰਬਰੀਸ਼ ਯੱਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ 

ਇੰਦ ਨੇ ਬਲੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਸ਼ੂ ਚੁਰਾ ਲਿਆ। ਪੁਰੋਹਿਤ 
ਦੇ ਦਸਣ 'ਤੇ ਕਿ ਨਸ਼ਟ ਹੋਏ ਯੱਗ ਦਾ ਪ੍ਰਾਸਚਿਤ ਮਨੁੱਖ ਦੀ 
ਬਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਰਿਚੀਕ ਤੋ 

ਉਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ 'ਸ਼ੁਨ: ਸ਼ੇਪ' ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਲਿਆ ਪਰ 

ਵਿਸ਼ਵਾਮਿਤਰ ਨੇ ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। 
ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦਾ ਭਗਤ ਦਸਿਆ 

ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਨੇ 
ਦੁਰਬਾਸਾ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। “'ਭਾਗਵਤ-ਪੁਰਾਣ” 

(9/4,5) ਅਨੁਸਾਰ ਕਥਾ ਇਉਂ' ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਰਾਜੇ ਨੇ 
ਇਕਾਦਸੀ ਦਾ ਵਰਤ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਰਤ ਦੇ ਸਮਾਪਤ 
ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਦੁਰਬਾਸਾ ਰਿਸ਼ੀ ਉਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀ 
ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ । ਰਿਸ਼ੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਉਣ 
ਉਪਰੈਤ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਨਿਆ। ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਹੋਣ 'ਤੇ 
ਜਦੋ' ਰਿਸ਼ੀ ਨ ਪਰਤਿਆ ਤਾਂ ਵਰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ 
ਕਾਰਣ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਜਲ ਗ੍ੁਹਿਣ 
ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਉਪਰੈਤ ਜਦੋਂ' ਰਿਸ਼ੀ ਪਰਤਿਆ 

ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਅਤਿਥੀ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ 
ਮਾਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਟਾ ਦੀ ਇਕ ਲਿਟ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ 

ਤੇਜਸਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਰਾਜੇ ਨੂੰ 
ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਲਗਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ 

ਨੇ.ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ_ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੁਰਬਾਸਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗ 
ਪਿਆ। ਦੁਰਬਾਸਾ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬ੍ਹਮਾ, ਸ਼ਿਵ, ਵਿਸ਼ਣੂ 
ਆਦਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਪਾਸ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੇ ਸੁਝਾਉ "ਤੇ 

ਰਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਦੀ 
ਉਸਤਤ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। 

“ਲਿਗ-ਪੁਰਾਣ” ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ 
ਅੰਬਰੀਸ਼ ਦੀ ਸੁੰਦਰੀ ਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ, ਜੋ ਲੱਛਮੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ 

ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਬਤ ਅਤੇ ਨਾਰਦ ਰਿਸ਼ੀ ਮੋਹਿਤ 
ਹੋ ਗਏ। ਰਾਜੇ ਤੋ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਨਿਆ-ਦਾਨ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ 
ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰੀ ਪਸੈਦ ਕਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹ 
ਦਿਆਂਗਾ। ਪਰਸਪਰ ਖ਼ਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ 
ਲਈ ਬੈਦਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ਣੂ ਅਗੇ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਨਗਰ) 

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਬੈਦਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸੁੰਦਰੀ 

ਭੈ-ਭੀਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨ ਵਰ 

ਕੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਵਰਮਾਲਾ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। 
ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਰੌਂਧਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਅੰਬਰੀਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿਚ 

ਘਿਰੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ । ਵਿਸ਼ਣੂ ਨੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ 
ਨਾਲ ਅੰਧਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ। ਚੱਕਰ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦਾ 

ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਨ ਮੰਗੀ। 

'ਬਾਲਮੀਕੀ ਰਾਮਾਇਣ! (ਬਾਲ ਕਾਂਡ) ਅਤੇ 

“ਲਿਗ-ਪੁਰਾਣ” (2/5-6) ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਬਰੀਸ਼ ਅੜੇ 

ਹਰੀਸ਼ਚੈਦਰ ਇਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਅੰਬਰੀਕ, ਰਾਜਾ : ਵੇਖੋ 'ਅੰਬਰੀਸ਼ ਰਾਜਾ"। 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ( ਨਗਰ) : ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੈਪਾਦਨ 

ਦੇ ਕੰਢੇ ਸੈਪੰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 
ਸਥਿਤ ਇਹ ਸਿੱਖ-ਧਰਮ ਦਾ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰ 
ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਉਤਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਜਿਤਨਾ 

ਲਈ ਬੌਧ-ਗਯਾ ਮਹੱਤਵ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ 
ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਝਾਤ ਮਾਰਿਆਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨ 
1564 ਈ.(1621 ਬਿ.) ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਆਗਿਆ , 
ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਤੁੰਗ, ਗੁਮਟਾਲਾ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ 
ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਕੋਲ ਇਕ ਤਲਾ ਪੁਟਵਾਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ 
ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਬਾਦ ਵਿਚ ਸੈਨ 158੪ ਈ. (1645 ਬਿ.) 
ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੈਤੋਖਸਰ ਨਾਂ ਰਖਿਆ। ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਦ 
ਸੈਨ 1574 ਈ. (1631 ਬਿ.) ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ 
ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ 
ਉਪਰੋਕਤ ਤਲਾ (ਸੈਤੋਖਸਰ) ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ 
ਕੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ 'ਗੁਰੂ ਕਾ ਚਕ” ਰਖਿਆ। 
ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਥੇ ਮਕਾਨ ਬਣਵਾਏ। 
ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਦ ਸੈਨ 1577 ਈ. ਵਿਚ ਦੁਖਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਦੇ 
ਨੌੜੇ ਇਕ ਤਲਾ ਖੁਦਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਗੱਦੀ ਉਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਆਪਣੇ 
ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਸੇ ਪਿੰਡ 'ਗੁਰੂ ਕਾ ਚਕ” ਨੂੰ ਇਕ ਨਗਰ ਦੇ 
ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੂਰੋਂ-ਦੂਰੇਂ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ 
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ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਬੁਲਵਾ ਕੇ ਉਥੇ ਵਸਾਏ । ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 
ਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਂ “ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ” ਰਪਿਆ। ਗੁਰੂ 

ਰਾਮਦਾਸ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ 
ਅਤੇ ਸੈਨ 1586 ਈ. (1643 ਬਿ.) ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ 
ਕਰਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ 'ਅੰਮ੍ਿਤਸਰ' ਰਖਿਆ। ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦਾ 

ਇਕ ਨਾਮਾਂਤਰ “ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ” ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ 
ਇਸ ਗੱਲ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਸੰਤਹ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ 

ਨੰਕਾ/ ਜੋ ਨਾਵੈ ਸੌ ਕਲ ਤਰਾਵੈ ਉਧਾਰ ਹੋਆ ਹੈ ਜੀ ਕਾ/ 

(ਗੁ.ਰ੍ੰ.੬੨੩). 

ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ “ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ” ਦੀ ਥਾਂ ਨਗਰ ਦਾ 

ਨਾਂ ਵੀ “ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ” ਪੁਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੈਨ 1588 ਈ. 

(1645 ਬਿ.) ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ 
“ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ” ਨਾਂ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿਚ ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 

ਨੀਂਹ ਰਖੀ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨੀਂਹ 

ਰਖਵਾਉਣ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ ਸਾਈ' ਮੀਆਂ ਮੀਰ (ਵੇਖੋ) 

ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੈਨ 1604 ਈ. (1661 ਬਿ.) ਵਿਚ 
ਜਦੋ ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ 

ਇਸ ਵਿਚ (ਗੁਰੂ) ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ (ਗੁਰੂ) ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਕਾਰਣ ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ “ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ” ਵੀ ਕਿਹਾ 
ਜਾਣ ਲਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ 

ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਮੁਕ ਪੇ੍ਰਣਾ-ਸਰੇਤ 

ਹੈ। 
ਮੁਗ਼ਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ' ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋ 

ਉਪਰਾਲੇ. ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਧਰਮ-ਧਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੈਨ 1740 ਵਿਚ 

ਮੱਸੇ ਰੈਘੜ ਵਲੋਂ' ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ 
ਦਾ ਬਦਲਾ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਆ। 

ਸੈਨ 1761 (1818 ਬਿ.) ਵਿਚ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ 

ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਉਡਵਾ ਕੇ ਗਊਆਂ 

ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਲਬੇ ਨਾਲ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਪੁਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। 

ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਦ ਸ. ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਫਿਰ 

ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਸੈਨ 1781 ਈਂ. 

(1838 ਬਿ.) ਵਿਚ ਉਦਾਸੀ ਸੈਤ ਪੀਤਮਦਾਸ ਅਤੇ ਸੰਤੋਖ 
ਦਾਸ ਦੇ ਉੱਦਮ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 

ਇਕ ਹਸਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਰਾਵੀ ਨਦੀ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਨਗਰ) 

ਤੋਂ ਸਰੋਵਰ ਨਦੀ ਵਿਚ ਜਲ ਭਰਵਾਇਆ ਜਾਣ ਲਗਿਆ 

ਪਰ ਸੈਨ 1866 ਈ. (1923 ਬਿ.) ਤੋਂ ਬਾਦ ਹਸਲੀ ਨੂੰ ਨਹਿਰ 

ਬਾਰੀ ਦੁਆਬੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਨ 1802 ਈ, 

(1859 ਬਿ.) ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 
ਨਗਰ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ 

ਉਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪੱਤਰਾ ਚੜ੍ਹ ਵਾਇਆ ਅਤੇ ਸੈਗਰਮਰ ਲਗਾਉਣ 

ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ। ਉਸ ਤੋ' ਬਾਦ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਦਰਬਾਰ 

ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 

ਜਥੇਬੈਦੀਆਂ, ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਸਦਾ ਇਥੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਂਦੇ 

ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਮ-ਧਾਮ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ 

ਰਖਣ ਲਈ ਅਦੁੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਕੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 

ਸੈਨ 1984 ਈ. ਵਿਚ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਲਿਯੂ ਸਟਾਰ 

ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰਿਸਾਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਈ 

ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਈ ਕੀਮਤੀ ਅਤੇ 

ਦੁਰਲਭ ਵਸਤੂਆਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰੈਫ਼ੈਂਸ 
ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਸੜ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ 

ਪੁਨਰ-ਉਸਾਰੀ ਲਗਭਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਰੋਵਰ ਵੀ ਹਨ ਜੋ 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ 
ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਤੋਖ-ਸਰ, ਕੌਲ-ਸਰ, 

ਬਿਬੇਕ-ਸਰ ਅਤੇ ਰਾਮ-ਸਰ (ਇਸ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ 

ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਦਿ-ਬੀੜ ਸੈਪਾਦਿਤ 

ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤੋ' ਲਿਖਵਾਈ)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਵਰਾਂ 
ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ-ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਧਰਮ-ਧਾਮ 
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ - ਅਕਾਲ-ਤਖ਼ਤ , ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਇ ਦਾ 

ਦੇਹਰਾ, ਅਠਸਠਿ-ਤੀਰਥ (ਦੁਖ-ਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ), 

ਸ਼ਹੀਦ-ਰੀਜ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹਰਿ ਕੀ ਪਉੜੀ (ਹਰਿਮੰਦਿਰ 

ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ), ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿ। 

ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਸਾਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਇਤਿਹਾਸਿਕ 

ਬੇਰੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਚੀ ਬੇਰ, ਬੇਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, 

ਦੁਖਭੌਜਨੀ ਬੇਰ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀਆਂ 

ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੀ ਹਨ - ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਕਿਲਾ, ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਕਿਲਾ, 

ਕਾਲਜ, ਦੁਰਗਿਆਨ ਮੰਦਿਰ, ਜਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਗ਼, ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਦਿ। 



ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਯੌਗਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕ) 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਯੌੰਗਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕ) : ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ 
ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ। “ਹਠ-ਯੋਗ” ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 
ਕੁੰਡਲਿਨੀ ਜਦੋਂ' ਜਾਗ ਕੇ ਬ੍ਹਮਰੈਧ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 
ਸਹਸ੍ਰਾਰ-ਚਕ੍ਰ ਹੇਠਾਂ ਸਥਿਤ ਚੌਦ੍ਾ ਤੋਂ ਅੰਮਿ੍ਤ ਭਰਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੰਦ੍ਮਾ ਹੀ ਅੰਮਿ੍ਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਜਾਂ ਭੰਡਾਰ 
ਹੈ। ਤਾਂਤ੍੍ਕ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ 
ਪ੍ਚਲਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਅੰਮਿ੍ਤ ਸੈਬੈਧੀ 
ਹਠਯੋਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਜਾਂ ਹਰਿ-ਨਾਮ 
ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ 
ਦਸੀ ਹੈ। ਮਨੁਂਖ ਦੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਹੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 
ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਅਨੁਸਾਰ - ਕਾਇਆ ਅੰਦਾਨੈ ਆੰਮ੍ਿਤਸ੍ਰ 
ਸਾਚਾ ਮਨੁ ਪੀਵੈ ਭਾਇ ਸੁਡਾਈ ਹੋ / (ਗੁ .ਗੰ.੧੦੪੬)। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਲਈ ਵੀ “ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ” ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ 
ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ - ਆੰਮ੍ਰਿਤਸ਼੍ਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਵਾਦਾ 
/ਲ੍ਤ ਨਾਤੇ ਕਉਆ ਹੰਸ ਹੋੌਹੈ /(ਗੁ ਗੰ .੪੯੩)। ਸਤਿ-ਸੰਗਤਿ 

ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ - ਓਦਨ/ 
ਕਾਠੋ ਭਲਕੇ ਪਰਭਾਤਾੀ /ਏਸ਼ਨਾਨ ਕਠੇ ਆਮਤਸ਼ਰ ਨਾਵੰ / 
(ਗੁ.ਗੰ.੩੦੫)। 

ਅੰਮ੍ਰਿਤ (ਰਸ) : ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ 'ਅੰਮ੍ਰਿਤ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਬਹੁਤ ਵਰਤੋ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ 
ਵਿਚ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀਣ ਦੇ ਪਦਾਰਥ 
ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸੋਬੋਧ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਯਾਯਵਾਦੀ 
ਵਜੋ' ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਗਉੜੀ 
ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ -- ਓਚਰਹੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਛਾਨ/ 

ਆੰੱਮ੍ਿਤਾ ਰਲ਼ ਪਵਨੁ ਪਰ੍ਭਾ /ਪ/ਆਨਾੰ /(ਗੁ.ਗੰੰ.੧੯੪)। 

ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਮੂਲ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਤਰਲ 
ਪਦਾਰਥ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਨ ਕਰਨ ਮ੍ਰਿਤੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦਾ 
ਡਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਵੇ' 
“ਰਿਗਵੇਦ” ਵਿਚ ਹੋਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ 
ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਕ ਸ਼ਬਦ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋ' 'ਮਹਾਭਾਰਤ” ਅਤੇ ਪੁਰਾਣ- 
ਕਾਲ ਤੋਂ' ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

'ਮਹਾਭਾਰਤ' ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਦੇ ਸੈਬੈਧ 
ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ' ਪਿ੍ਬੂ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ 
ਗਊ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਇੰਦ ਨੂੰ 
ਵੱਛਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਗਊ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੁਲ ਦੁੱਧ ਸੋਨੇ ਦੇ 
ਪਾਤਰ ਵਿਚ ਚੋਇਆ। ਪਰ ਦੁਰਬਾਸਾ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਸਰਾਪ ਕਾਰਣ 

ਅੰਮਿ੍ਤ (ਰਸ) 

ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ 
ਜਦੋ' ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੇ ਦੈੱਤਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਰਿੜਕਿਆ 
ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚੋ' ਨਿਕਲੇ ਚੌਦਾਂ ਰਤਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ 'ਅੰਮ੍ਰ੍ਤ” 
ਵੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਲਸ ਵਿਚ ਪਾਏ ਹੋਇਆਂ ਧਨਵੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ 
ਆਇਆ। ਦੈਂਤ ਉਸ ਤੋਂ ਅੰਮਿ੍ਤ ਕਲਸ ਖੋਹ ਕੇ ਭੱਜ ਪਏ। 
ਵਿਸ਼ਣੂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਛਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੈਂਤਾਂ ਨੇ 
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 
ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਨੇਕੀ ਦਾ ਬੀਜ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ। ਫਲਸਰੂਪ, ਵਿਸ਼ਣੂ 
ਨੇ “ਮੋਹਣੀ” ਇਸਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰਕੇ ਦੈੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹ 
ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮਿ੍ਤ ਦਾ ਕਲਸ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਤਿਆਂ 
ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਹੂ ਨਾਂ ਦੇ ਦੈੱਤ ਨੇ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਨਾਲ 
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਰਾਰੂ-ਕੇਤੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ। 

ਮੱਧ-ਯੁਗ ਵਿਚ ਤਾਂਤਿਕਾਂ ਨੇ ਮਨੱਖ ਦੀ ਦੇਹ ਵਿਚ 
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਸ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ। 
ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਮਹਾਰਸ” ਜਾਂ “'ਮਹਾਸੁਖ” ਕਿਹਾ। 
ਹਠ-ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਸਹਸਾਰ-ਚਕ੍ਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ 
ਸਥਿਤ ਚੰਦਾ ਤੋਂ ਝਰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ (ਰਸ) ਨੂੰ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਅਮਰਤਾ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਅਨੁਸਾਰ - ਨੈਡਰ ਧਾਰ ਚੂਐ 
ਆਤ /ਨੇਰਮਲ /ਏਹ ਰਸ਼ ਮਨੂਆ ਰਾਤੋ ਰੋ /(ਗੁ.ਰੀ.੯੬੯)। ਸੈਤਾਂ 
ਅਤੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ “ਭਗਤੀ” ਅਤੇ “ਨਾਮ” ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ 
ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ 
ਹਰਿ-ਨਾਮ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ - ਅਮਿਤ ਹਰਿ ਗਨ 
ਨਾਭ ਹੈ ਅੰਗੀ /ਜੰਦੁੜੀਏ ਅੰਮਿ੍ਤ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਏ ਰਾਮ/ ਹਉਮੈ 

ਰਾ#/(ਗੁ.ਰੀ੍.੫੩੮)। ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ 
ਨਾਮਾਂਤਰ 'ਆਬਿ-ਹਯਾਤ” (ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਜਲ) ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਜਾ ਖ਼ਿਜ਼ਰ ਨੇ ਬੜੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਲਭ 
ਕੇ ਪੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰ /ਪਆਲਾ /ਖਿਜ਼ਰੋ' 
ਪੀਤਾ ਬਾਹੂ ਆ/ੰਝੇ-ਹਯਾਤ ਵਾਲਾ ਹ/ਯੂਨਾਨੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਵਿਚ 
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੇ ਇਕ 'ਅੰਬਰੇਸੀਆ” ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 

ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਲ ਵਿਚ 'ਅੰਮਿ੍ਤ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ 
'ਸੋਮਰਸ” ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੋਕ-ਮੁਹਾਵਰੇ 
ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਦਾਰਥ, ਜਲ, ਘਿਉ, 
ਦੁੱਧ ਆਦਿ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਸਿੱਖ-ਧਰਮ ਵਿਚ “ਅੰਮਿ੍ਤ” ਦਾ ਇਕ ਨਿਵੇਕਲਾ 
ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ' ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਤਬਲ ਪਦਾਰਥ ਜੋ 
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੈਨ ੧699 ਈ. ਵਿਚ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ 



ਅੰਮਿ੍ਤ (ਰਸ) 

ਦਿਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਿਚ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਤਿਆਰ 

ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਖ਼ਾਲਸਾ" ਰੂਪ 

ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ 

ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ` ਪਾਹੁਲ ਦੇਣ ਦੀ ਰੀਤ ਸੀ। “ਪੁਰਾਤਨ 

ਜਨਮਸਾਖੀ” (ਸਾਖੀ 47) ਵਿਚ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣ 

ਲਈ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸੇਦੋਂ ਘੇਹੋ ਨੌ ਪਾਹੁਲ 

ਦਿੱਤੀ - ਪਰ ਜਾ ਅਥਾਂ ਖੌਲਨ ਤਾੰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਹ / ਤਬ 

ਰਾਜਾ /ਲਿਆਕਾਲ ਹੋਇ ਗਇਆ / ਉਦਆਨੁ ਪਕਾਂੜਿਆਲ / 

ਪੈਰਾਂ ਤੈ ਉਝਾਹਣਾ, /ਸ਼ਰ ਤੇ ਨੰਗਾ ਗਰ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ /ਫੈਰੈ / 

ਤਬ ਬਾਰਹ #ਹਨੈਨਿਆਂ /੫ਛੰ ਆਇ ਦਰਸ਼ਨ 'ਦਿਤੌਸ਼ / ਚਰਨਾ 

ਲਾ/ਇਓਸ਼ / ਜਨਮ ਮਰਣੁ ਰਾਲੇ ਨਉਨਭੇ ਕਾ ਕਾਂਟੋਆ, /ਸੋਥ 

ਹੋਆ/ ਸੌਦੇ ਲਟ ਜਾਤਿ ਘੰਹੋ ਪਾਹ/ਲਿ ਹੁਕਮ ਨਾਲ਼ /ਦੱਤਾੰ, 

ਸ਼ਾਰਾ ਨਿੰਘਲਾਦੀਪ ਸਿਖ ਹੋਆ, ਗੁਨੂ ਗੁਰੂ ਲਾਗਾ ਜਪਾਂਟੇ / 

“ਪਾਹੁਲ” ਦਾ ਅਰਥ ਮਹਾਨ-ਕੋਸ਼ਾਕਾਰ ਨੇ “ਆਦਮੀ 

ਨੂੰ ਪਾਹ (ਪਾਣ) ਚੜ੍ਹਾਵੁਣ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਮੰਤ੍ਰ ਨਾਲ ਤਿਆਰ 

ਕੀਤਾ ਜਲ” ਦਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੈਰ-ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 

“ਪਾਦਜਲ' ਤੋਂ ਵਿਉਤਪੰਨ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ “ਪਗਪਾਹੁਲ' 

ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲ ਜਿਸ 

ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤੀ 

ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ “ਚਰਣੌਦਕ” ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ 

ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “'ਚਰਣਾਮਿਿਤ” ਲਿਖਿਆ ਹੈ -- ਚਰਨ ਧੋਇ ਰਹਰਾਨੀ 

ਕਾਨ ਚਰਣਾਮ੍ਿਤ /ਨੈਖਾ ਲਾਇਆ /(ਗੁ .ਗ੍ੰ.੧੭੨੩)। ਇਹ 

ਵੀ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਵੇਲੋਂ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ 

ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਲ ਰਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਲ ਨਵੇਂ 

ਬਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਪਰੈਪਰਾ ਵਿਚ 

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਵੀ 

ਪਾਹੁਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ - ੫76 ਪਾਲ ਥੰਡੇਧਾਰ 

ਹੀਇ ਜਨਮ ਸ਼ਹੌਲਾ / ਸੰਗਤਿ ਕੀਨਾ ਖਾਲਸਾ ਮਨਮੁਥੀ ਢੁਹੋਲਾ 

(ਵਾਰ-ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ)। 

'ਅੰਮ੍ਰਿਤ' ਪਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚਲਾ ਜਲ ਨਿਰਮਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈਂ , 

ਮਿਠਾਸ (ਪਤਾਸੇ) ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਲਖਾਇਕ ਹੈ , ਬਾਣੀ ਦਾ 

ਪਾਠ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦਾ ਸਿਰਜਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਡੇ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ 

ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੈਚਾਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਿਰਮਲ 

ਭਾਵ-ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਬਣੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੀ ਉਹ ਔਸ਼ਧੀ ਹੈ, 

ਜੋ ਨਿਰਬਲ ਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਮ-ਭਾਵ ਨੂੰ 

ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਿਰੋਗਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਇਸਨਾਨ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਪਾਨ ਕਰਨ ਉਪਰੈਤ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿਅਕਤਿਤਵ 

ਵਿਚ ਸਮੂਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ 

ਵਿਚਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੈਸਾਰਿਕ ਪਰਪੰਚ ਤੋ ਮੁਕਤ ਇਕ ਅਜਿਹਾ 

ਸਮਦਰਸ਼ੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਜਾਤਿ-ਪਾਤਿ, 

ਨਸਲ, ਦੇਸ਼, ਕੌਮ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ।ਉਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੁਟੁੰਬ ਵਾਂਗ ਹੈ। 

ਮਰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੋਵੇ । ਭੌਤਿਕ 

ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਟੁੱਟਣ ਉਤੇ ਮਨੱਖ ਦੇ ਨਾਮ-ਰੂਪਾਤਮਕ 

ਸੈਬੈਧ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ” ਮੋਹ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ 

ਇਕ ਦੈਵੀ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਜਾਂ 

ਭਰਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਮਾਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋੱ' ਖ਼ਲਾਸ 

ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਅਮਰ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ 

ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਤੋਰ ਕੇ ਨਿਰਭੇਂ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੀ 

ਸਿਰਜਨਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇਕ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਘਟਨਾ ਹੈ। 

_ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਵੇਲਾ : ਵੇਖੋ 'ਅਮਿਤ-ਵੇਲਾ”। 

ਏ 

ਇਸਨਾਨ : ਇਹ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 'ਸ੍ਨਾਨ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤਦਭਵ 

ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਭਾਵ ਜਲ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ 

ਪਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ 

ਅਰੋਗਤਾ ਦਾ ਸੰਬੈਧ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਜਾਂ 

ਪ੍ਰਕਾਰਜ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 

ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭੇਦ ਦਸੇ ਗਏ ਹਨ - ਨਿਤ੍ਯ, ਨੈਮਿਤਿਕ 

ਅਤੇ ਕਾਮਯ। ਨਿਤ੍ਯ ਇਸਨਾਨ ਰੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੂਜਾ-ਪਾਠ ਵਿਚ ਲਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਬਾਦ, ਜਨਮ-ਮਰਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੂਤਕ ਜਾਂ ਅਸ਼ੌਚ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ 

ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਮ੍ਯ ਇਸ਼ਨਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਤੀਰਥਾਂ ਉਤੇ 



ਇਸਲਾਮ 

ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਸਿੱਖ-ਧਰਮ ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 
ਮਹੱਤਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ 

ਵਿਚ ਚਰਚਿਤ ਹੈ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ 

ਗੁਰੂ-ਧਾਮਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਧਾਮਾਂ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰੋਵਰ 
ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ “ਗਉੜੀ ਕੀ ਵਾਰ" ਵਿਚ 
ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੁ ਕਾ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣ 
ਦਾ ਗੌਰਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉਠ ਕੇ 
ਹਰਿ-ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਭਾਤ 
ਵੇਲੇ ਉਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ 

ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 
- ਭਰ ਸ਼ੱਤਗੁਰ ਕਾ ਜੋਂ ਸਿਖ ਅਥਾਏ ਸ਼ ਭਲਕੇ ਓਠੇ ਗਰਿਨਾਮਆ 
/ਧਿਆਵੀ / ਉਦਮ ਕਗੇ ਭਲਕ ਪਰਭਾਤਾੀ /ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ 
ਆੰਮਤਸਾ/ਨ ਨਾਵੈ /(ਗੁ ਰੀ .੩੦੫)। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਸਿੱਖ 
ਦੇ ਨਿੱਤ-ਕਰਮ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 
ਕੀਤੀ ਹੈ - ਆੰਮ੍ਿਤ ਵੇਲੇ ਓਨੇ ਕੈ ਜਇ ਅੰਦਰ ਦਨੀਆ/ਇਇ 
ਨੂਵੰਦੇ/ ਸਹਿਜ ਸ਼ਹਿ ਅਗਾ/ਹ /ਵਿਓਚ /ਇਕ ਅਨਿ ਗੋਇ 
ਗੁਰ ਜਾਪ ਲਪੰਦੇ /(6/3)। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੇਵਲ ਇਸ਼ਨਾਨ 
ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੁੱਚੇ ਜਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ 
ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸੱਚੀ ਸੁਚਮਤਾ ਤਾਂ ਤਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ 
ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਇਆ ਜਾਏ -- 
#ਾਚੇਂ /ਇਹਾ ਨ ਆਥੀਆ/ਹ ਬਹ/ਨੈ ਨ ।ਿੰਡਾ ਧੋਇ/ ਸਚੇ ਸੰ 
ਨਾਨਕਾ /ਜਿਨ ਆਨੇ ਵਨਿਆ ਸਇ/(ਗੁ .ਰੰ.੩੭੨)। ਕਿਉਕਿ 
ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਤਦ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ 

ਬ੍ਹਮ-ਗਿਆਨ ਦੇ ਮਹਾਰਸ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਜਾਏ -- 
ਜਲ ਆਲ ਕਾਇਆ ਆਜੀਲੈ ਭਾਈ ਭੀ ਸੈਲਾ ਤਨ ਹੋਇ/ 
/ਗਿਆਗਨੈ ਮਹਾਗਸਿ ਨਾਈ ਭਾਈ ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਹਇ/ 

(ਗੁਗੰ.੬੩੭)। ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹੀ ਨਹਾਇਆ ਹੋਇਆ 

ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਨਾਲ ਸੈ੍ਯੁਕਤ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਨਾਤਾ ਸੈ ਪਰਵਾਣੁ ਸ਼ਚੁ ਕਮਾਈਐ / 
(ਗੁਗ੍ੰ.੫੬੫)। 

ਇਸਲਾਮ : ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਵੇਖੋ 
'ਮੁਸਲਮਾਨ'। 

ਇਸਲਾਮੀ ਫ਼ਿਰਕੇ : ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਫ਼ਿਰਕੇ ਅਥਵਾ ਸੰਪ੍ਦਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 

ਵਿਸਤਾਰ ਬਾਰੇ ਵੇਖੋ 'ਮੁਸਲਮਾਨ”। 

ਇਕ-੧ : ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਅੰਕ ਨੂੰ 
ਬ੍ਹਮਵਾਚਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ 'ਗਉੜੀ 
ਕੀ ਵਾਰ” ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ - /ਇਕੁ ਦੇਖਿਆ /ਇਕਾ 
ਮਨੇਆ /ਇਕੇਂ ਸ਼ੰੱਣਿਆ ਸੁਵਣ ਸਰੋ/ਤਿ /(ਗੁ .ਰੰ.੩੦੯)। ਇਸ 
ਲਈ ਉਸ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੀ ਅਨੰਤ ਗੁਣਾਂ ਦੀ 
ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ -- ਏਕਸ਼ ਕੰ ਗੁਨ ਗਾਓਂ 
%ਨੰਤਾ /(ਗੁ ਗੰੰ.੨੮੯)। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਮੂਲ-ਮੰਤ੍ਰ ਦੇ ਆਰੈਭ ਵਿਚ 
“ਓਅੰਕਾਰ” ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ੧" (ਇਕ) ਸੈਖਿਆ-ਅੰਕ ਜੋੜ ਕੇ 
ਇਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਕਿ “ਓਅੰਕਾਰ” 

ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਪਨਿਸ਼ਦ-ਪਰੈਪਰਾ ਵਿਚ ਬ੍ਹਮ ਲਈ ਵਰਤਣ 
ਕਰਕੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭ੍ਾਂਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। 
'ਓਅੰ” ਦੇ ਤਿੰਨ ਅੱਖਰਾਂ (ਉ,ਅ,ਮ) ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ, ਵਿਸ਼ਣੂ ਅਤੇ 
ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਵਾਚਕ ਮੰਨ ਲੈਣ 'ਤੇ ਇਹ ਤ੍ਰਿ-ਦੇਵ ਰੂਪ ਕਲਪ 
ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ 
ਕਰਨ ਲਈ “੧" ਸੈਖਿਆ ਅੰਕ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਂ 
ਦੇ ਅਨੇਕ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੈਖਿਆ-ਅੰਕ ਦਾ ਕੇਵਲ 
ਇਕੋ-ਇਕ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ 
ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਏਕਾ ਏਕੰਕਾਰ /ਲਿਐ 
ਵੈਖਾ/ਲਿਆ / ਊੜਾ ਓਅੰਕਾਰ ਪਾ ਸਹਾ/ੱਲਿਆ / (3/15)। 
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ “੧” ਦੇ ਜੁੜਨ ਨਾਲ “ਓਅੰਕਾਰ” ਦਾ ਨਿਰੋਲ 
ਬ੍ਹਮ-ਵਾਚਕ ਸਰੂਪ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 

'ਮੂਲ-ਮੰਤ੍ਰ' ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੂੰ ਸਭ ਥਾਂ ਇਕ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਮਲਾਰ ਕੀ ਵਾਰ” 
ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ 
ਪੱਟੀ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਕਲਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰ ਲੇਖ ਵੀ ਉਹ 
ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਇਕ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਕਿਸ ਲਈ 
ਕਿਹਾ ਜਾਏ - ਆਪੇ ਪਠੀ ਕਲਮ ਆਪ ਉਪਾਤੇ ਲੰਕਾ /ਡ ਤੂੰ / 
ਏਕੋ ਕਾਹੰਆੰ ਨਾਨਕਾ ਦੂਜਾ ਕਾਹੇ ਨੂ /(ਗੁਰੀ.੧੨੯੧)। ਸੈਸਾਰ 
ਵਿਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਹੀ ਧੁੰਨੀ 
ਹਨ ਜਿਤਨਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਕਾਇਆ ਹੈ। 
ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਰਸਨਾ (“ਜੀਭ”) ਹੈ ਅਤੇ ਬਸਨਾ (ਵਾਸਨਾ ਜਾਂ 
ਰਸ ਲੈਣ ਵਾਲਾ) ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਕ ਹੈ , ਕੇਵਲ ਇਕ ਹੈ -- ਜੰਤਾ ਸਬਦੁ ਸ਼ਗਤਿ 



ਇਕ-੧ 

ਬਸਨਾ ਆਵਰ ਨ' ਦੂਜਾ ਕਹਉ ਮਾਈੰ / ਸ਼ਾਹੰਹਿਲ ਔਰਾ ਏਕਾ ਹੈ / 
ਏਕੇ ਹੈ ਭਾਈ ਏਕੇ ਹੈ/(ਗੁ .ਰੰ.੩੫੦)। ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੀ “ਪਟੀ” 

ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ -- ਏਕੋ ਲੰਵੈ ਏਕਾਂ ਦੇਵ 

ਅਵਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਮੈ ਸ਼ੱਣਿਆ/ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਕ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸੈਕਲਪ ਵੈਦਿਕ 

ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ “ਨਾਸਦੀਯ ਸੂਕ੍ਤ” 

ਵਿਚ ਇਕ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੋਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 

“ਛਾਂਦੋਗ੍ਯੋਪਨਿਸ਼ਦ” (6/2/3) ਅਤੇ 'ਬ੍ਹਮੋਪਨਿਸ਼ਦ' (16) 

ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਇਕ ਹੈ । ਪਰ ਸਾਰੇ ਵੈਦਿਕ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ 

“ਓਅੰਕਾਰ” ਲਈ ਇਕ (੧) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਨਹੀਂ ਹੋਈ । 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਵ ਦੀ ਏਕੇਸ਼ੂਵਰਵਾਦੀ ਧਾਰਣਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੁਅੰਦ ਰੂਪ ਵਿਚ 

ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਵ-ਭੂਮੀ ਉਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ 

ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਏਕੇਸ਼ੂਵਰਵਾਦੀ 

ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਸ 

ਸਮੇਂ ਬਹੁਦੇਵਵਾਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਅਤਿ ਅਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਣ 

ਭਾਰਤੀ ਏਕੇਸ਼ੂਰਵਾਦ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਬ ਜਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਇਸਲਾਮਿਕ ਏਕੇਸ਼੍ਰਵਾਦ ਵੀ ਕਾਫ਼ਰਾਂ ਦੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅੱਲ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਮੰਨ ਕੇ ਪ੍ਕਾਰਾਂਤਰ ਨਾਲ ਇਕ 

ਨਵੇ' ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਹੁਦੇਵਵਾਦ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ 

ਸੀ। 
ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਅੱਲ੍ਹਾ-ਭਾਵਨਾ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ 

ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ 

ਸ਼ਕਤੀ ਅਨੰਤ ਅਤੇ ਅਸੀਮ ਹੈ, ਜੋ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਆਇ 

ਕਰਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਇਕ ਜੀਵ ਦਾ ਲੇਖਾ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣੇ 

ਭਗਤਾਂ ਪ੍ਰਤਿ ਉਦਾਰ, ਪਰ ਨ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਪਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿ 

ਕਠੋਰ ਹੈ । ਪਰੋਤੂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਮ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭੈ ਦਾ 

ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਪਿਛੇ.ਸਾਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 

ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅਦੈੈਤਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ- ਭਗਤੀ (ਭਾਉ-ਭਗਤੀ) 

ਵਿਚ ਅਡਿਗ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਿਕ 
ਏਕੇਸ਼ੂਵਰਵਾਦ ਈਸ਼ਵਰ ਕਾਰਣਵਾਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਰਤਾ-ਪੁਰਖ ਮੰਨਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸਰਵ- . 

ਵਿਆਪਕ, ਅੰਤਰਯਾਮੀ, ਬਾਹਿਰਵਰਤੀ ਦਸਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋੱ 

ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਵੋਲੋ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ 

ਇੰਜੀਲ (ਕਤੇਬ) 

ਇਸ਼ਟ-ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਨਵੈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਲਾਮ 

ਵਿਚ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਸ਼ਟ-ਦੇਵ ਦਾ ਮਹੱਤਵ 

ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋ' ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਏਕੇਸ਼੍ਰਵਾਦ ਅਤੇ 

ਸਮਨਵੈਵਾਦ ਦੀ ਦ੍ੜ੍ਹਤਾ ਪੂਰਵਕ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਇਕਸ਼ਬਦੀ : ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ। 

ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 

ਦਾ ਭਿਖਿਆ ਮੰਗਣ ਦਾ ਢੰਗ ਆਮ ਨਾਲੋਂ' ਭਿੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਸਾਧ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਵਾਚਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ 

ਉਚਾਰਣ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਕਿਤੇ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ “ਇਕ-ਸ਼ਬਦ' ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ 

ਜੇ ਕੋਈ ਖੱਪਰ ਵਿਚ ਭਿਖਿਆ ਪਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ, ਨਹੀਂ ਤੇ 

ਨ ਸਹੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਧ “ਅੱਲਖ” ਸ਼ਬਦ ਉਚਰਦੇ 

ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ 'ਸ਼ਿਵ-ਸ਼ਿਵ', “ਨਾਰਾਇਣ”, “ਹਰਿ” ਸ਼ਬਦਾਂ 

ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਉਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰੀ ਰਾਗ 

ਵਿਚ ਗੁਰੁ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਹੈ - 

/ਇਕਾਸ਼ਝਦਾੀ ਬਹੁਨੂ/ਮ ਅਵਗੂਤਾ / ਕਾਪੜੀ ਕਾਉਂਤੇ ਜਾਗੂਤਾ/ 

(ਗੁ ਗ੍ਰੰ.੭੧)। ੍ 

ਇਕਤੁਕਾ : ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ “ਇਕ ਤੁਕ ਵਾਲਾ”। ਗੁਰੂ 

ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਚਉਪਦਿਆਂ, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ 

ਆਦਿ ਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 

ਤੇ ਨਾਮਕਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ 

ਅੱਗੋਂ ਕਈ ਤੁਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 

'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਤੁਕਾ, ਦੁਤੁਕਾ ਆਦਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਨਮੂਨੇ ਵਜੋ' ਵੇਖੋ -- (1) ਰਾਗੁ ਬਸੈਤੁ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ 

ਇਕਤੁਕੇ। (ਗੁ ਗੰੰ.੧੧੭੭); (2) ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ 

ਇਕਤਕੇ । (ਗੁ .ਗੰ.੧੧੮੪)। 

ਇਜਰਾਈਲ : ਵੇਖੋ “ਅਜਰਾਈਲ”। 

ਇੰਜੀਲ ( ਕਤੇਬ): ਸਾਮੀ ਕਤੇਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਜੋ ਈਸਾਈਆਂ 
ਦੇ ਧਰਮ-ਗੰਥ 'ਬਾਈਬਲ” (ਵੇਖੋ) ਦਾ ਉੱਤਰਾਰਧ ਹੈ ਅਤੇ 

ਜਿਸ ਦਾ ਸਥਾਨ ਚਾਰ ਕਤੇਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ 

ਕਰਤ੍ਿਤਵ ਈਸਾ-ਮਸੀਹ (ਹਜ਼ਰਤ) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। 

“ਈਸਾ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ -- ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਅਤੇ 

“ਮਸੀਹ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਛੋਹ ਨਾਲ ਰੋਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। 



ਇੰਜੀਲ (ਕਤੇਬ) 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਸਾ-ਮਸੀਹ ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਦੁਖ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੈ। 
“ਬਾਈਬਲ” ਅਨੁਸਾਰ ਈਸਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਰੀਅਮ, 

ਗਲੋਲੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਜ਼ਰਥ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। 
_ਮਰੀਅਮ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਦਾਊਦ ਦੇ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਯੂਸਫ਼ ਨਾਂ 
ਦੇ ਤਰਖਾਣ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਈਸ਼ਵਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਮਰੀਅਮ ਦੇ 
ਕੰਵਾਰੇਪਨ ਵਿਚ ਹੀ ਈਸਾ ਗਰਭ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। 
ਯੂਸਫ਼ ਨੇ ਈਸ਼ਵਰੀ ਸੈਕੇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮਰੀਅਮ ਨਾਲ 
ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਗਲੇਲੀਆ ਸੂਬਾ ਛਡ ਕੇ 
ਯਹੂਦੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੈਤਲਹਮ ਨਗਰ ਵਿਚ ਜਾ ਵਸੇ। ਉਥੋਂ', 
ਈਸਾ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋ ਬਾਦ, ਉਹ ਮਿਸਰ ਚਲੇ ਗਏ । ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 
ਬਾਦ ਉਹ ਨਾਜ਼ਰਥ ਪਰਤ ਆਏ । ਲਗਭਗ 30 ਵਰ੍ਹੇ ਈਸਾ ਨੇ 
ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਤਰਖਾਣਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੀਤਾ। 

ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 
ਨਵਾਂ ਯੁਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਵੇ' ਯੁਗ ਦਾ 
ਸੰਦੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪੈਰ਼ੀਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਈਸਾ ਦੇ 
ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਇਲਾਹੀ ਸੈਕੇਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ 
ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਹੈ। ਬਸ ਅਚਾਨਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 
ਯੋਹਨ (ਜਾਂ ਜੌਨ) ਤੋੱ' ਬਪਤਿਸਮਾ (ਪਾਹੁਲ) ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ 
ਧਰਮ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ 
ਲੋਕ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬੜੇ ਸਰਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਭਾਵੇ 
ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਨਾਲ-ਨਾਲ 
ਨਵੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 
ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ 
ਮੂਸਾ ਆਦਿ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। 

ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਰ 
ਇਕ ਮਨੌਂਖ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ 
ਦਿਆਲੂ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ 
ਭਰੋਸਾ ਰਖੋਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ-ਭਾਵ ਛਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰੇ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ 
ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਹੀ 
ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਜਨਤਾ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਗਟਾਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਈਸਾ 
ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ 
ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ 
ਵਰਣਿਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਬੀ ਅਤੇ ਸਵਰਗੀ 
ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਉਤਰਿਆ ਮਸੀਹ ਹੈ। 

ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੱਥ 

ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨ ਹੋਣ 
ਕਾਰਣ ਪਰੋਪਰਾਵਾਦੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। 
ਯੋਰੁਸ਼ਲਮ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਖੀਆ ਅਥਵਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਈਸਾ 
ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 
ਅਦਾਲਤੀ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ 33 ਈ. ਨੂੰ ਸਲੀਬ (ਕੁਸ) ਉਤੇ ਮਰਨ 
ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਮਰਨ ਉਪਰੈਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਰੁਸ਼ਲਮ ਵਿਚ 
ਹੀ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ 
ਲਈ ਅਨੁਯਾਈਆਂ (ਈਸਾਈਆਂ) ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਡਰ ਪਸਰ 
ਗਿਆ। ਈਸਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 
ਚੁਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ । 

ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਇਕ ਸਰਲ, ਸਾਦੇ ਸੁਭਾ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ 
ਨੈਕ ਬੰਦੇ ਸਨ। 33 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅਲਪ ਆਯੂ ਵਿਚ ਹੀ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਨੀ ਰੈਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤਕ 
ਪਹੁੰਚਾਈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ 
ਕਰਨ ਵਿਚ ਗੌਰਵ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇ' ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਦੇ 
ਜੀਵਨ-ਕਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੈਵੀ-ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ 
ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲਗਿਆ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿ੍ਤੂ ਤੋਂ ਬਾਦ 
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਵੀ ਅਧਿਕ ਵਿਕਸਿਤ 
ਹੈ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਈਸਾ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ-ਦਾਤਾ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ 
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤਕ ਲੋਕਾਂ 
ਵਿਚ ਪ੍ਚਲਿਤ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਸਮਝਿਆ। ਕਿਉਕਿ 
ਇਹ ਧਾਰਣਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਈਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਕੇ 
ਸਾਰੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਈਸਾ ਦੀ 
ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੀ ਈਸਾਈ-ਮਤ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ। 

ਈਸਾਈ-ਮਤ ਵਿਚ ਚੂੰਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਧਰਮ-ਗੰੰਥ 
ਨੂੰ 'ਬਾਈਬਲ” ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ 
ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਈਸਾਈ-ਮਤ ਨੂੰ 
ਯਹੂਦੀ ਮਤ ਦਾ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਰੂਪ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲੋ' 
ਇਹ ਸੁਤੰਤਰ ਧਰਮ ਹੈ। ਈਸਾ ਦੀ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ 
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਇਸ ਧਰਮ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੈ। 

ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੱਥ : ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੱਥ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰੂ 
ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਚਿਤ੍ਰਿਤ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੱਥ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ , ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ 
ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਭਾਵ ਅਤੇ 
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਕੇਵਲ 



ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੱਥ 

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਰੱਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ 

ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਇੰਦਰਾਜ ਹਨ। 

ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਸੰਤ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਅਕਸਰ 

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਸੈਬੋਧੀ ਸੈਤਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ 

ਚਿਤ੍ਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਰਜ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੋਤਾਂ, ਭਗਤਾਂ ਤੱ 

ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਥੇ ਜਨ-ਸਾਧਾਰਣ 

ਅਭਿਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ 

ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਧੂਨਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ 

ਰੁਚੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ 

ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਮਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ 

ਵਿਦਵਾਨ ਦੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਕ 

ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੈਗਠਨ ਕਾਰਜ ਧਾਰਮਿਕ 

ਅਤੇ ਸਦਾਚਾਰਿਕ ਹੀ ਸੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਤਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰੂਕ 

ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਮੰਜਸ ਕਰਨ 'ਤੇ 

ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 

ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਤਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 

ਪ੍ਤਿਕ੍ਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੈਬੈਧੀ ਸੁਚੇਨਤਾ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ 

ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਕ ਸੋਬੰਧੀ 

ਕਲਪਨਾ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 

ਰਾਜਾ ਬਾਰੇ ਇਹ ਧਾਰਣਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਦਾ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ 

ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 

ਸਮਕਾਲੀ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਨੂੰ ਭੁਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਗੁਰੁ ਜੀ 

ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਂਦਸ਼ਾਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 

ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੇਧਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਤਾਂ ਦੇ ਚਿਤ੍ਣ 

ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 

ਕਿ ਰਾਜੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗ ਖ਼ੁਨਖਾਰ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਰਗੇ ਲੋਭੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ 

ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੈਧ 

ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੱਥ 

ਦੇ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਨੌਕਰ ਆਪਣੇ ਨਹੁੰਆਂ ਨਾਲ ਪੁਰਜਾ ਨੂੰ 

ਚੀਰ-ਚੀਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਲਹੂ ਚੂਸਦੇ ਹਨ -- ਰਾਜੇ ਸੰਹ ਮਕਾਦਮਾ 

ਕਾਤੇ / ਜਾਇ ਜਗਾ/ਇਨ੍ਹ ਬੈਠੇ ਸ਼ਤੇ / ਚਾਕਰ ਨਹਦਾ ੫ਾ/ਏਨ੍ਹ 

ਘਾਊ / ਰਤ /ਪਤਡ ਕਾ/ਤਿਹੋਂ ਚਾਂਟ ਜਾਹ /(ਗੁ ਗ੍ਰੰ.੧੨੮੮)। 

ਮਹਿਫ਼ਲਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰ ਚਾਹ ਵਿਚ ਜਨ-ਰਖਿਆ ਪ੍ਰਤਿ ਆਪਣੇ 
ਵਾਸਤਵਿਕ ਕਰੱਤਵ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ -- ਸ਼ਾਹਾ ਸ਼ਗੰਤ 

ਗਾਵਾਈਆ ਰੰਗਿ ਤਮਾਸੈ ਚਾਇ / (ਗੁ ਗੰ .੪੧੭)। 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਚਿਤ੍ਣ ਵਿਚ ਨ ਕੇਵਲ ਪੂਰੀ 

ਸਜੀਵਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਰਲਤਾ 

ਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ 

ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਸੀ। ਪਰ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ 

ਉਘਾੜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ, ਜੋ 

ਆਪਣਾ ਕਰਤੱਵ ਭੁਲ ਕੇ ਪਾਪਾਚਾਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਬੈਠੇ 

ਸਨ। 
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ 

ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੰਬਧੀ 

ਕਲਪਨਾ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ 

ਰਾਜਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 

ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿਚ ਅਭਾਵ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਜਾ ਦੀ 

ਹੋਂਦ ਪ੍ਜਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ 

ਵਿਚ ਲੋਕ-ਰਾਏ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਹੀ ਉਹ 

ਸਥਾਈ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਰਾਜਾ ਤਥਤਿ /ਟੋਕੰ 

ਗੁਣਾ ਭੰ ਪੰਚਾਇਣ ਰਤੁ / (ਗੁ .ਗੰ.੯੯੨); ਆਪੈ ਰਾਜਨ 

ਪੰਚਾਕਾਨੰ /(ਗੁ.ਗੰ.੧੦੨੨)। ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮੂਲ ਗੁਣ ਉਸ 

ਦੇ ਨਿਆਇਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਵਿਚ ਸਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ -- ਰਾਜੇ 

ਚੁਲੰਨਿਆਵ ਕਾ ਪੜਿਆ ਸਚੁ /ਨਿਆਨੁ । (ਗੁ.ਗੰ.੧੨੪੦)। 

ਉਕਤ ਸੰਕੇਤਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਨ-ਤੰਤ੍ਵਾਦੀ 

ਰੁਚੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਤੰਤ੍ਵਾਦ ਵਿਚ ਰਾਜਾ 

ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਅਵੱਸ਼ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ 

ਰਾਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕਰਤੱਵ ਤੋਂ 

ਖੁੰਝਿਆ ਰਾਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਸਹਿ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ 

ਕਰਤੱਵ-ਵਿਛੁੰਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਦੀ ਨੌਵੀਂ 

ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿਚ ਉਲੇਖ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਖਦ ਅੰਤ 

ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਚਿਤਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰ 
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ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਿ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ 
ਤੀਜਾ ਰੂਪ ਉਥੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 
ਅਲੈਕਾਰ-ਸਿਰਜਨਾ ਅਤੇ ਬਿੰਬ-ਵਿਧਾਨ ਵੇਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ 

ਚਉਧਰੀ, ਕਾਜ਼ੀ, ਸਿਕਦਾਰ, ਉਮਰਾ, ਲਸਕਰ, ਨੈਬ, ਵਜ਼ੀਰ, 
ਅਮਰ, ਹੁਕਮ, ਤਾਜ, ਤਖ਼ਤ, ਸੁਲਤਾਨ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਰਾਜਾ, 
ਰਾਓ ਆਦਿ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ੌਜ, ਰਾਜ-ਦਰਬਾਰ, ਰਾਜ- 
ਮਹੱਲ, ਰਾਜ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੱਖਾਂ ਦੀ 
ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ-ਪ੍ਯੋਗਾਂ 
ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਬੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ-ਯੂਗ 
ਦੇ ਸੈਤ ਸਾਧਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਹੀ 
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 
ਦੇ ਚਿਤ੍ਣ ਰਾਹੀ' ਨਾਮ-ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ 
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤੁੱਛਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ 
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ - (1) ਸ਼ਲਤਾਨੁ ਹੌਵਾ 
ਮੱਲ ਲਸ਼ਕਰ ਤਧ/ਤਿ ਰਾਥਾ ਪਾਓ / ਹਕਮ ਹਾਸਲ ਕਠਾ ਬੰਠਾ 
ਨਾਨਕਾ ਸਭੇ ਵਾਉਂ / ਮਤ ਦਾਮ ਭੂਲਾ ਵੀਸਰੈ ਤਰਾ /ਲਤਿ ਨ 
ਆਵ ਨਾਉਂ /(ਗੁ.ਗੰ.੧੪); (2) ਸ਼ਲਤਾਨ ਖ਼ਾਨ ਸ਼ਹੰਦਿਸ਼ਾਹ 
ਨਹੀ ਰਹਨਾ/ ਨਾਮਨੁ ਡੂਲੰ ਜਮ ਕਾ ਦੁਖ ਸ਼ਹਨਾ/.. ਚਉਂਧਗਾੀ 
ਰਾਲੰ ਨਹ /ਕੈਸੈ ਮਕਾਨ / ਸ਼ਾਹ ਮਗਨ ਸੰਚਹਿ ਆਇਆ 
ਦਾਸ /.. ਭਯਾਤਿ ਆਹਰ ਮੁਕਦਮ /ਨਿਕਦਾਰੋ / /ਨਹਚਲ ਕੀਇ 

ਨ /ਦਿਸੌ ਸੰਸ਼ਾਰੈ/ ... (ਗੁ.ਗੁੰ.੨੨੭)। 
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਿ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ 

ਚੌਥਾ ਰੂਪ ਬਾਬਰ ਦੇ ਆਕ੍ਮਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਉਤਪੰਨ 
ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਚਿਤ੍ਣ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ 
ਸੈਬੈਧ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਚਾਰ 'ਸ਼ਬਦ' ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ 
ਰਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ “ਬਾਬਰਵਾਣੀ” (ਵੇਖੋ) ਦੇ 
ਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁਸਿੱਧ ਹਨ : 

(1)  ਖਰਾਸ਼ਾਨ ਖਸ਼ਮਾਨਾ ਕੀਆ /ਹੈਂਟਸ਼ਤਾਨ ਡਰਾਇਆ / 

(ਗੁ ਗ੍ਰੰ.੩੬੦) 
(2) _ #ਿਨ ਨਗਰ ਸੋਹਨ ਪਟੀਆ ਆਗ ੫7 ਸੰਹ੍ਰ / 

(ਗੁ.ਗੰ.੪੧੭) 

(3) _ ਕਹਾ ਸ਼ ਖੱਲ ਤਬੌਲਾ ਘੜੇ ਕਹਾ ਭੋਗੀ ਸ਼ਹਨਾਈ / 

(ਗੁ.ਰੰ.੪੧੭) 

(4) ਜੰਗੀ ਨੰ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕਾ ਬਾਣਾ ਤੈਸ਼ੜਾ ਕਗਾੰ/ਗਿਆਨੁ 
ਵੋ ਲਾਲੋ / (ਗੁ ਗ੍ਰੰ੭੨੨) 

ਇੰਦ੍/ਇੰਦਰ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਵਿਨਾਸ਼ ਅਤੇ ਸੈਤਾਪ ਦੇ ਅਤਿ 
ਅਧਿਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸਜੀਵ ਵਰਣਨਾਂ ਪਿਛੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ 
ਪ੍ਤੱਖ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 
ਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਮੁਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਾਧਨਾ 
ਦਾ ਚਿਤ੍ਣ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਸਥਾ 
ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ 

ਕਿਤੇ ਵੀ ਭੌਤਿਕ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ , ਫਿਰ ਵੀ 
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸੈਬੰਧੀ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਉਕਤੀਆਂ 

ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇ' ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਕਤੀਆਂ ਨਾਂ- 

ਮਾਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 
ਦੇ ਸੂਤ੍ਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਤਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬੜੀ ਤੀਬਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਗੁਰੂ ਜੀ 

ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ 

ਰਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਤਕਾਲੀਨ 

ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਯਥਾਰਥ ਚਿਤ੍ਣ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ 
ਜਨ-ਸਾਧਾਰਣ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਅਨਿਆਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ 
ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਸਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ “ਰਾਇ ਬਲਵੰਡ ਅਤੇ 
ਸਤੈ ਡੂਮ ਦੀ ਵਾਰ”, ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਦਾ ਸਦ ਅਤੇ ਭੱਟਾਂ ਦੇ 

ਸਵੱਈਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੱਥ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇ' ਗੁਰੂ-ਗੱਦੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਸੈਬੰਧਿਤ ਇੰਦਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਇੰਦੁ/ਇੰਦਰ : ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ 
“ਇੰਦ ' ਦਾ ਉਲੇਖ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ - ਕਈਂ ਕੋਟਿ ਦੇਵ 
ਦਾਨਵ /ਇੰਦ ਨਹ ਛੜ੍ / (ਗੁ.ਗੰ.੨੭੬); ਬ੍ਹਮੇ ਇੰਦ 
ਧਿਆਇਨਿ ਹਿਰਦੇ (ਗੁ ਗਰੰ.੧੩੦)। ਇਹ ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਦਾ 
ਇਕ ਪ੍ਰਮੁਖ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਉਲੇਖ “ਰਿਗਵੇਦ” ਵਿਚ 
ਮਿਲਦਾ ਹੈ। “ਰਿਗਵੇਦ” ਦੇ 250 ਸੁਕ੍ਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ 
ਸੁਤੰਤਰ ਉਸਤਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 50 ਸੂਕ੍ਤ ਅਜਿਹੇ 

ਮਰੁਤ, ਅਗਨੀ ਆਦਿ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਉਸਤਤ ਹੋਈ 
ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ “-ਰਿਗਵੇਦ” ਦਾ ਲਗਭਗ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਇੰਦੂ ਦੀ 
ਉਸਤਤ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ 
ਸੈਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਤੇ ਉਸ਼ਾ ਦਾ ਉਤਪਾਦਕ ਮੰਨਿਆ 



ਇੰਦ੍/ਇਦਰ 

ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਯੂਮੰਡਲ, ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਰੁੱਤਾਂ ਦਾ 

ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਖਾ ਦਾ ਦੇਵਤਾ 

ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਜ ਨਾਲ ਸੋਕੇ ਦੇ ਦੈੱਤ “ਅਹੀ' ਅਥਵਾ 

'ਵਿਤ੍” ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਮੀਂਹ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। 

ਇਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸੈਬਧੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਰੈਗ 

ਲਾਲ ਜਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਥ, ਬਾਹਾਂ, ਪੇਟ ਅਤੇ ਸਿਰ 

ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਸੋਮ-ਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ 

ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਵਜ ਨੂੰ ਧਾਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਮ-ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਮਦ-ਮਸਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਯੁੱਧ 

ਲਈ ਰਥ ਉਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਣ-ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਕਰਦਾ 

ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਰਥ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਖੇ ਰੰਗ ਦੇ ਦੋ 

ਘੋੜੇ ਖਿਚਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਵਸਰਾਂ ਉਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 

ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤਕ ਦਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ 

ਫਸਾਉਣ ਜਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਪਾਸ ਇਕ ਜਾਲ ਅਤੇ 

ਕੁੰਡੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਾਲ ਸੰਬਧੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 

ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਅਪੱਛਰਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ 

“ਇੰਦ੍-ਜਾਲ' ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੇ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ 

ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ 

ਧਨੁਸ਼ ਨਾਲ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਹਿਰ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੇ ਧਨਸ਼ ਨੂੰ “ਇੰਦ-ਧਨੁਸ਼” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ 

ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਇੰਦਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਬ੍ਰਿੱਤਾਂਤ “'ਰਿਗਵੇਦ” 

ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲੌਮਨ 

ਦੈਂਤ ਦੀ ਧੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਦੂ ਨੇ ਜਦੋ' ਵਿਆਹ 

ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲੋਮਾ ਦੀ ਧੀ ਦੀਆਂ ਚੋਚਲ 

ਅਦਾਵਾਂ ਉਤੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ 

ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਪਰ ਪੁਲੋਮਾ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ 

ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਪੁਲੋਮਾ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇਸ 

ਦਾ ਇਕ ਨਾਂ “ਪੌਲੋਮੀ” ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ “ਸ਼ਚੀ” 

ਅਤੇ 'ਐੱਦੀ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਜਯੌਤ ਨਾਂ ਦੇ 

ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਰਜੁਨ ਅਤੇ ਬਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਦ ਦੇ 

ਔਰਸ ਪੁੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਨਾਂ 

ਐਰਾਵਤ, ਘੋੜੇ ਦਾ ਨਾਂ “ਉੱਚੈਸੈਂਵਾ” ਅਤੇ ਰਥਵਾਨ ਦਾ ਨਾਂ 

“ਮਾਤਲੀ” ਹੈ। ਐਰਾਵਤ, ਉੱਚੈਸ੍ਰੈਵਾ ਅਤੇ ਪਾਰਿਜਾਤ ਬਿ੍ਛ 

ਸਮੁੰਦਰ ਰਿੜਕਣ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲੇ ਰਤਨਾਂ ਵਿਚੋਂ' ਇੰਦ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 

ਇੰਦ੍/ਇਦਰ 

ਆਏ ਸਨ। 
ਇੰਦ ਕਦੋ' ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ 

ਜੰਮਿਆ ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

'ਰਿਗਵੇਦ” ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ 

ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।'ਅਥਰਵ-ਵੇਦ'” 

ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ 'ਏਕਾਸ਼ਟਕਾ' ਲਿਖਿਆ ਹੈ 

ਜਿਸ ਦੀ ਅਸਾਧਾਰਣ ਤਪਸਿਆ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਇੰਦ ਦਾ ਜਨਮ 

ਹੋਇਆ। “ਸਤਪਥ ਬਾਹਮਣ” ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ . 

ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਇਹ 

ਅਦਿਤੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਕਸ਼ਯਪ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 

ਵਾਮਨ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਦੂ ਅਜਨਮਾ ਨਹੀਂ 

ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਅਪੱਛਰਾ ਦੀ 

ਕੁੱਖੋਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇਸ ਦਾ ਸਦਾ 

ਦੈਂਤਾਂ ਜਾਂ ਅਸੁਰਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਲਸਰੂਪ ਇਸ ਨੇਂ 

ਅਨੇਕ ਦੈੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋ ਮਾਰਿਆ। ਵ੍੍ਤ੍ਰਾਸੁਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ 

ਇਸ ਨੇ ਦਧੀਚ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਪਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤ ਵਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਤ੍ ਨੂੰ 

ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋ' ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ; ਤਦੇਂ 

ਬਾਰਸ਼ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਦਿ- ਵਾਸੀਆਂ 

(ਦਸਯੂਆਂ) ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ੈਬਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਦਸਯੂਆਂ/ਦਾਸਾਂ 
ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਯੁੱਧਾਂ ਵੇਲੇਂ ਮਰੁਤਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਇਸ 

ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਤ੍ਰ ਤੇ. ਵਿਸ਼ਣੂ ਇਸ ਦਾ 

ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਸ਼ਕਤੀ ਸੈਪੰਨ ਅਤੇ ਵਜ੍ਧਾਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਦ 

ਅਜਿਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। “'ਬਾਲਮੀਕੀ ਰਾਮਾਇਣ” 

ਅਨੁਸਾਰ 'ਮੇਘਨਾਦ” ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚੋਂ ਬਦੀ ਬਣਾ 

ਕੇ ਲੈਕਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਲੀ ਨੇ 

ਯੱਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇੰਦ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ 

ਅਮਰਾਵਤੀ ਤੋ' ਕਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਹਿਖਾਸੁਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੰਭ-ਨਿਸ਼ੁੰਭ 

ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇੰਦ੍-ਪੁਰੀ ਤੋ ਭਜਾ ਦਿੰਤਾ 
ਸੀ, ਪਰ ਬਾਦ ਵਿਚ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ 

ਇੰਦੁ-ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕਿਆ। 

ਵੈਦਿਕ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਘਟਣ 

ਲਗਾ ਅਤੇ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦੇਵਤਿਆਂ -- ਅਗਨੀ, 

ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਵਾਯੂ (ਜਾਂ ਇੰਦ) - ਦਾ ਸਥਾਨ ਵਿਸ਼ਣੂ , ਬ੍ਹਮਾ 

ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਗਣੇਸ਼ ਦਾ ਸਥਾਨ 



ਇੰਦ੍/ਇੰਦਰ 

ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉਚਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਰਬਤੀ ਦਾ 
ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਰ-ਵੈਦਿਕ-ਕਾਲ ਅਤੇ 
ਇਤਿਹਾਸ-ਪੁਰਾਣ-ਕਾਲ ਵਿਚ ਇੰਦ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਦੇਵਤਾ 
ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ 
ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰੀ ਮਿਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ 
ਸਵਰਗ ਉਤੇ ਰਾਜ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 
ਅਮਰਾਵਤੀ, ਇੰਦਾਵਤੀ ਜਾਂ ਇੰਦ੍ਪਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ 
ਸ਼ਾਨ-ਸ਼ੌਕਤ ਅਦੁੱਤੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਨੰਦਨ ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸੁੰਦਰ 
ਬਾਗ਼ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਰਿਜਾਤ ਬਿ੍ਛ (ਵੇਖੋ) ਲਗਾ ਹੋਇਆ 
ਸੀ। ਇੰਦੂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਨੂੰ 'ਇੰਦਾਸਣ” (ਵੇਖੋ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੇਕ ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰਾਜੇ 
ਲਾਲਾਇਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਰਾਜ-ਸਭਾ ਦਾ ਨਾਂ 'ਸੁਧਰਮਾ” 
ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਉਸ ਵਿਚ ਆਯੋਜਨ ਹੈ। 

ਵੈਦਿਕ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਲਾਸਤਾ 
ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਉਲੋਖ ਨਹੀ' ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ-ਪੁਰਾਣ-ਕਾਲ ਵਿਚ 
ਇਸ ਦੀ ਕਾਮੁਕਤਾ ਸੈਬੈਧੀ ਕਈ ਆਖਿਆਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। 
ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਹਲਿਆ (ਵੇਖੋ) ਦਾ ਸੱਤ ਭੰਗ 
ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਸਰਾਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । 
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਲ ਸੈਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ 
` ਗੌਤਨੁ ਤਪਾ ਆਹ/ਲਿਆ /ਇਸੜ੍ਾੰ ਤਿਸ਼ ਦੇਖਿ /ਇੰਦੁ 
ਲਭਾ/ਇਆ / ਸ਼ਹਲਸ਼ ਸ਼ਰਨ /ਚਹਨ ਭਾਗਾ ਹੂਏ ਤਾ ਆਨੇ 
੫ਛੌਤਾ/ਇਆ /(ਗੁ ਗੰੰ.੧੩੪੩-੪੪) 

ਸੀ ਕ੍ਸ਼ਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਜ 
ਵਿਚ ਇੰਦ੍-ਪੂਜਾ ਦੀ ਪਰੈਪਰਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੇ ਬੈਦ ਕਰਵਾ 
ਦਿੱਤਾ। ਇੰਦਰ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬ੍ਰਜ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਘੋਰ 
ਬਰਖਾ ਅਤੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਗਵਾਂਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਊਆਂ ਸਮੇਤ 
ਰੁੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੇ ਗੋਵਰਧਨ 

ਕਰਕੇ ਬ੍ਜ-ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਇੰਦੂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦੀ 
ਈਨ ਮੰਨਣੀ ਪਈ। ਇਕ ਵਾਰ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਅਮਰਾਵਤੀ ਜਾਂ 
ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਗਏ ਅਤੇ ਪਾਰਿਜਾਤ ਬਿਛ ਦੀ ਇੰਦੂ ਤੋਂ ਮੰਗ 
ਕੀੜੀ। ਇੰਦ੍ਰ ਦੇ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 
ਕਿ੍ਸ਼ਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬ੍ਿਛ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਆਏ। ਇੰ ਤੇ ਕਈ 
ਨਾਮਾਂਤਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਮਹੇਂਦ , ਸ਼ੁਕ , ਮਘਵ', ਵਾਸਵ, 
ਵਜੀ ਜਾਂ ਵਜ੍-ਪਾਣੀ ਆਦਿ। 

ਉਹ ਸੱਤਰੈਗੀ ਪੀਂਘ ਨੂੰ ਜੋ ਅਕਸਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਮਗਰੋਂ' 
ਆਕਾਸ਼ ਉਤੇ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ 

ਇਦਾਸਣ 

ਪੂਰਵ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਦ੍-ਧਨੁਸ਼ ਕਹਿ 
ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਬਦਲਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪਾਣੀ 

ਕਿਰਣਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰਜ ਵੇਲੇ ਸੱਤ ਰੰਗਾਂ ਦਾ 
ਜੋ ਝਾਵਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੱਤਰੈਗੀ ਪੀਂਘ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਲੇ 
ਸੱਤ ਰੈਗ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ -- ਜਾਮਨੀ, ਬੈਂਗਣੀ, ਭੂਰਾ, 
ਹਰਾ, ਸਲੇਟੀ, ਪੀਲਾ, ਨਾਰੈਗੀ, ਲਾਲ। ਇਸ ਨੂੰ 'ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ 
ਦੀ ਪੀਂਘ” ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਧਨੁਸ਼ ਬਾਰੇ ਕਈ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਪ੍ਚਲਿਤ ਹਨ। 
ਸਰਾਪ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਦਾ 
ਫੁੰਕਾਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ' ਖ਼ੂਬ ਮੀਂਹ ਪੈ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ 

ਲੌਕ ਵਿਚ ਫੁੰਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਪੀਂਘ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 
ਵਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਦ ਦੇਵਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਨ 
ਵਾਲੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਦੂ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਉਹ 
ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਣ 
ਲਈ ਆਪਣੀ ਇਸ ਧਨੁਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਟੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਰ ਕਦੇ 

ਪਰਲੋ ਨਹੀਂ ਲਿਆਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ 
ਆਪਣੀ ਕਮਾਨ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕਾ 
ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 'ਕੌਸੇ-ਕਜ਼ਾ” ਅਤੇ 'ਬੀਬੀ 
ਪਾਕਦਾਮਨ ਦੀ ਪੀਂਘ” ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਇੰਦ੍ਪੁਰੀ : ਇੰਦ੍ਰ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੁਰੀ, ਜਾਂ ਇੰਦ੍-ਲੋਕ। ਗੁਰੂ 
ਅਰਜਨ ਨੇ ਸੈਸਾਰ ਦੀ ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ ਵਲ ਸੈਕੇਤ ਕਰਦਿਆਂ 
ਕਿਹਾ ਹੈ - /ਏਂਦ੍ਪੁਗੀ ਮਹਿ ਸ਼ਰਪਰ ਮਰਣਾ / ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ 
#ਨਿਹਚਲਾ ਨਗੀੰ ਰਹਣਾ/(ਗੁ.ਗੰ .੨੩੭)। ਵੇਖੋ “ਇੰਦ । 

ਇੰਦ੍ਲੋਕ : ਇੰਦ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਜਿਥੇ ਰਾਜ ਹੈ, ਇੰਦ੍ਪੁਰੀ। 
ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੋਛੇ ਤਪ ਕਰਕੇ ਇੰਦਪੁਰੀ 
ਜਾਂ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਤ ਕੇ ਇਸ 
ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ - /ਏਂਦ ਲੋਕ ਨਿਵ ਲੱਕਾਹਿ ਜੰਝੋਂ / 
ਓਛੇਂ ਤਪ ਕਾਰੈ ਬਾਹੁ/ਨੇ ਅੰਲੋਂ /(ਗੁ ਗੰ .੬੯੨)। ਵੇਖੋ 'ਇੰਦੂ'। 

ਇੰਦਾਸਣ : ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ 
- ਇੰਦੂ /ਇਂਦੁਗੱਣੇ ਬੈਠੇ ਜਮ ਕਾ ਭਉ ਪਾਵ/ਹਿ/ ਜਮ ਨ 



ਇੰਦੀਆਂ 

ਛਡ ਬਹਾ ਕਾਰਮ ਕਾਮਾਵਾ/ਹ /(ਗੁ ਗੰ .੧੦੪੯)। ਇੰਦਾਸਣ ਤੋਂ 

ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਆਸਣ ਜਿਸ ਉਤੇ ਇੰਦ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ 

ਇੰਦੂ ਦੀ ਗੱਦੀ। ਇਸ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਹਵਾਨ 

ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੌ ਯੱਗ (ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਅਸ਼੍ਹਮੇਧ 

ਯੱਗ ਲਿਖੇ ਹਨ) ਪੁਰੇ ਕਰੇ। ਇੰਦਾਸਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ੀ ਜਾਂ ਮੁਨੀ ਕਠੋਰ ਤਪਸਿਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਦਾਸਣ ਡੋਲਣ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦੋ' ਹੀ 

ਇੰਦੂ ਉਸ ਰਿਸ਼ੀ ਜਾਂ ਮੁਨੀ ਦੀ ਤਪਸਿਆ ਨੂੰ ਭੈਗ ਕਰਨ ਲਈ 

ਕੋਈ ਅਪੱਛਰਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਤਪਸਿਆ ਨੂੰ ਭੰਗ 
ਕਰਕੇ ਇੰਦੂ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਧਾਰਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦ ਇਕ ਨਹੀਂ, 

ਅਨੌਕ ਹਨ। ਇਕ ਇੰਦੂ ਦਾ ਰਾਜ ਬ੍ਹਮਾ ਦੇ ਇਕ ਸੌ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 

ਜਿੰਨੀ ਅਵਧੀ ਤਕ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਹਮਾ ਦੀ ਇਕ 
ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇੰਦ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇੰਦ , ਅਸਲ ਵਿਚ, 

ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਇੰਦਾਸਨ 

ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਇੰਦ ਉਸਤਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ - ਗਾਵਾ/ਹ /ਇੰਦ 

ਇੰਦਾਸ਼ਣਿ ਬੰਠੇ ਦੇਵਤਿਆ ਦਾਨ ਨਾਲ । (ਜਪੁਜੀ)। 

ਇੰਦੀਆਂ : ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਉਹ ਸੂਖਮ 
ਅਤੇ ਸਥੂਲ ਅੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ 

ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰਲੇ ਸੁਖ- 

ਦੁਖ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ 

ਵਿਦਵਾਨ ਇਕ-ਮਤ ਨਹੀ ਹਨ। ਨਿਆਇ-ਸ਼ਾਸਤ੍ ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਨੂੰ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ਨੱਕ, 

ਜੀਭ, ਅੱਖਾਂ, ਕੈਨ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਮਨ ਨੂੰ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵਰਗ 
ਦੁਆਰਾ ਕੁਮਵਾਰ ਗੈਧ, ਰਸ, ਰੁਪ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਛੋਹ ਦਾ 

ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਮਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਖ-ਦੁਖ 

ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਸਾਂਪ੍ਯ-ਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 

ਯਾਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦੀਆਂ ਹਨ, 

ਜਿਵੇਂ ਨੌਕ, ਜੀਭ, ਅੱਖਾਂ, ਕੈਨ ਅਤੇ ਚਮੜੀ। ਪੰਜ ਕਰਮ- 

ਇੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ' ਮੁਖ, ਹੱਕ, ਪੈਰ, ਮਲਦਵਾਰ ਅਤੇ 

ਜਨੇਨਦਵਾਰ। ਯਾਰ੍ਹਵੀਂ ਇੰਦੀ ਮਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੈਕਲਪ- 

ਵਿਲਪਾਤਮਕ ਇੰਦੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ 

ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ “ਅੰਤਹਕਰਣ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਬਰਾਹੀਮ, ਹਜ਼ਰਤ 

ਬੌਧ-ਮਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਦਿਖਣ ਵਾਲੋਂ ਗੋਲਕਾਂ ਨੂੰ 

ਇੰਦੀਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਾਂਖ੍ਯਵਾਦੀਆਂ ਦਾ 

ਮਤ ਹੈ। 

ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਧਰਮ-ਸਾਧਕਾਂ ਨੇ ਮਨੌਖ ਨੂੰ ਇੰਦੀਆਂ 

ਤੋਂ ਪੈਰਿਤ ਹੋਣੌ ਵਰਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੈਗ ਕਰਨ ਉਤੇ 

ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ - ਸ਼ਆਦ ਲੁਭਤ /ਏੰਦ੍ਾੰ ਰਸ਼ ਪ੍ਰੰਰਓ ਮਦ ਰਸ 

ਲੰਤ ਬਿਕਾ/ਰਓ ਨ/ ਕਰਮ ਭਾਗ ਸੰਤਨ ਸੰਗਾਨੰ ਕਾਸ਼ਟ ਲਹ 

ਉਂਧਾ/ਰਓ ਨੇ / (ਗੁ .ਗੰ.੩੩੫)। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੰਦੀਆਂ 

ਨੂੰ ਵਸ ਵਿਚ ਕਰਨ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 

ਦੇਵ ਨੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਵਿਚ ਬ੍ਹਮ-ਜੋਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਦ 
ਹੀ ਸੈਭਵ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਜੇ ਦਸਾਂ ਇੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿਚ ਰਖਿਆ 

ਜਾਏ -- ਟਸ਼ /ਇੰਦ੍ਂ ਕਾਨਿ ਰਾਲੰ ਵਾਸਿ/ ਤਾ ਕੰ ਆਤਸੈ ਹੋਇ 
੫ਪਰਗਾਸ਼ । (ਗੁ .ਗੰ .੨੩੬)। “ਸੁਖਮਨੀ” ਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ 

ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੰਦੀ-ਜਿਤ ਅਤੇ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ 

ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮੰਨਿਆ ਹੈ - /ਇੰਦਨੈਂਲਤ 

ਪੰਚ ਦੌਖ ਤੇ ਰਹਤ / ਨਾਨਕ ਕੋਟਿ ਮਧੰ ਕੇ ਐਸਾ ਅਪਰਸ਼/ 

(ਗੁ.ਗ੍ਰੰ.੨੭੪)। 

ਇਬਰਾਹੀਮ, ਹਜ਼ਰਤ : ਇਕ ਪੈਗੈਬਰ ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ 
ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਹ ਦੀ ਯਾਰ੍ਹਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਚ ਆਜ਼ਰ ਦੇ ਘਰ 

ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਸਮੇ' ਬਾਰੇ ਨਿਸਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾ 

ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1800 

ਸਾਲ ਈ.ਪੂ. ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ 

ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਅਨੇਕ ਮਿਥਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗ 
ਦਰਜ ਹਨ। ਕਾਬਲ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਮਰੂਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੋਤਿਸ਼ੀਆਂ 

ਦੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬੁੱਤ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ 

ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨਾਂ ਦਾ 

ਇਕ ਪੈਜ਼ੀਬਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਨਮਰੂਦ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ 

ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਅਲੌਕਿਕ 
ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਉਹ ਵੱਡਾ 

ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਣ ਉਤੇ ਨਮਰੂਦ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 
ਕਸ਼ਟ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਡੋਲ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੀ ਅਗੀਮੀ 
ਸ਼ਕਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਗ਼ੀਬਰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ 
ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਨਾਂ 'ਖ਼ਲੀਲੁੱਲਾ' (ਅੱਲ੍ਹਾ ਦਾ ਮਿੱਤਰ) 

ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ। ੍ ਰ੍ 
ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਦੋ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ 
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ਪਤਨੀ “ਸਾਰਾਹ” ਤੋਂ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਉਸ ਨੇ 

“ਹਾਜਿਰਾ” ਨਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੋੱ 

“ਇਸਮਾਈਲ” ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ “ਸਾਗਰ” 

ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ “ਇਸਹਾਕ” 

ਰਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸਹਾਕ ਤੋ ਇਸਰਾਈਲ ਵੈਸ਼ ਚਲਿਆ 

ਜਿਸ ਤੋਂ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਇਸਮਾਈਲ ਤੋਂ 

ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਵੈਸ਼ ਚਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। 

ਇਸਲਾਮੀ ਮਿਥ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਤੋੱ 

ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੰਗੀ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਇਹ ਕਰਮ 

ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵਿਚ 

ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਜਬਰਾਈਲ ਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਜ਼ੈਬ 

ਤੋਂ ਇਸਮਾਈਲ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੁੰਬਾ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੰਬੇ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 

ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਬੁੱਤ-ਪੂਜਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 

ਇਕ ਅੱਲ੍ਹਾਂ ਪ੍ਤਿ ਸ਼ਰਧਾ ਰਖਣ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ 

ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਹਾੜੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁਟ ਦਿੱਤਾ। 

ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਤਿ ਦਰਜੇ ਦਾ ਹਲੀਮ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾਵਾਨ 
ਪੁਰਸ਼ ਸੀ। ਬੜੀ ਲੈਮੀ ਉਮਰ ਭੋਗਣ ਉਪਰੈਤ ਉਸ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 

175ਵੇ' ਵਰ੍ਹੇ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੀ ਕਬਰ ਫਿਲਸਤੀਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 

ਹਰੂੰ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਾਅਬਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 
ਉਥੋ' ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਮਾਈਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 

ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਧਰਮ-ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਹੱਜ 

ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਤੋਰੀ। ਸੁੰਨਤ (ਖਤਨਹ) ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਵੀ 

ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਤੋ ਚਲੀ ਦਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ 

ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਰਸਮ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਵਜੋਂ ਮੰਨਦੇ 

ਹਨ ਜੋ ਅੱਲ੍ਹਾ ਵਲੋ' ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਪੁਰਾਤਨ 

ਕਾਲ ਵਿਚ ਈਸਾਈ ਮਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੁੰਨਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, 

ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਰਸਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਇਮਾਮ: ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਨੁਸ਼ਠਾਨ ਨੂੰ ਸੈਪੈਨ ਕਰਨ 
ਅਤੇਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਧਰਮੀ 

ਮੁਸਲਮਾਨ “ਇਮਾਮ” ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨੇਤਾ ਜਾਂ 
ਆਗੂ। ਸੁੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ 

ਅਨੁਸਾਰ ਮਸਜਿਦ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ 

ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਖ਼ੁਤਬਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਨਿਆਇ- 
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ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਸੁਨੀਆਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਇਮਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ 
ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ - ਅਬੂ ਹਨੀਫ਼ਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਇਬਨ ਇਦਰੀਸ 

ਹੈਬਲ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਫ਼ਿਰਕੇ (ਮਜ਼ਹਬ) ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 

ਹਨ - ਹਨਫ਼ੀ, ਸ਼ਾਫ਼ਈ, ਮਾਲਿਕੀ ਅਤੇ ਚੰਬਲੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ 

ਮਜ਼੍ਹਬਾਂ ਵਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਸੈਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਚਾ/ਨ 

ਵਰ/ਣ ਚਾ/ਰ ਮਜਹਬਾ ਜਗਿ /ਵਿ/ਚ /ਹੰਦੂ ਮੁਸ਼ਲਮਾਣ / 

(1/21)। “ਅਕਾਲ-ਉਸਤਤਿ” ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਉਲੇਖ ਹੈ - 

/ਹਂਦੂ ਤੁਰਕ ਕੋਊ ਭਾਫਜਾੀ /ਇਮਾਮ ਸਾਫੀ ਆਨਸ਼ ਕੀ ਜਾਤਾ 
ਸਝੈ ਏਕ ਪਹਚਾਨੌ /(ਛੰਦਾਂਕ 85)। 

ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਮਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਾਂ 

ਦੈਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 

ਹਨ - (1) ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ, (2) ਹਸਨ, (3) ਹੁਸੈਨ, (4) 

ਅਲੀ ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਦੀਨ, (5) ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਕਰ, (6) ਜਾਫ਼ਰ 

ਸਦਿਕ, (7) ਮੁਸਾ ਕਾਜ਼ਿਮ, (8) ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ, (9) ਮੁਹੈਮਦ 

ਤਕੀ, (10) ਅਲੀ ਨਕੀ, (11) ਹਸਨ ਅਸਕਰੀ, ਅਤੇ (12) 

ਮੁਹੈਮਦ ਅਲ ਮੁਤਜ਼ਰ (ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵਾਂ 

ਇਮਾਮ ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕ ਗੁਫ਼ਾ ਵਿਚ ਸਮਾ ਗਿਆ। 

ਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸੁੰਨੀ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ 

ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਮਦੀਨੇ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲਏਗਾ ਅਤੇ 

ਫਿਰ ਮੱਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਇਮਾਮ ਵਜੋਂ 

ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਸੀਰੀਆ, ਇਰਾਕ ਆਦਿ ਇਲਾਕਿਆਂ 

ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਹਾਰਨਗੀਆਂ। 

ਤਦ ਉਪਰੈਤ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਸੱਤ ਸਾਲ ਮੱਕੇ ਉਤੇ ਰਾਜ 

ਕਰੇਗਾ। 

ਸ਼ੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੌਮਦ ਦੇ 

ਸਹੀ ਵਾਰਿਸ ਇਹ ਇਮਾਮ ਹੀ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ 

ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਇਮਾਮਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ 
ਹੈ। ਛੇਵੇ' ਇਮਾਮ, ਜਾਫ਼ਰ ਸਾਦਿਕ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ 

ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ, ਮੁਸਾ ਕਾਜ਼ਿਮ, ਸੱਤਵਾਂ ਇਮਾਮ ਬਣਿਆ। ਪਰ 

ਇਸਮਾਈਲੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਵਾਲੇ ਛੇਵੇਂ ਇਮਾਮ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ 

ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਰੱਬੀ ਮਰਯਾਦਾ ਵਿਚ ਜ਼ੀਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ 

_ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਮਾਮ ਇਕ 

ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਜਾਂ ਧਰਮ ਆਚਾਰਯ ਆਦਿ ਨੂੰ “ਇਮਾਮ” ਦਾ ਨਾਂ 
ਦੈਵੀ-ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਰੱਬੀ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਵਿਚ ਪ੍ਗਟਾਏ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 



ਇੜਾ 

ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲੀ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮ 

ਹੈ। ਇਮਾਮ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਅਜਿਹੀ 

ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਚਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਇਸਮਾਈਲੀਆਂ ਲਈ ਇਮਾਮ ਪੈਜ਼ੀਬਰ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵ ਦਾ 

ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸਮਾਈਲੀ ਲੋਕ ਕੇਵਲ ਪਹਿਲੇ ਛਿਆਂ 
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ਇਮਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਸੱਤਵਾਂ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਅਜੇ ਪ੍ਰਗਟ 
ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸ਼ੀਆ-ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਉਲੈਘਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ 

ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਮੱਧ-ਯੁਗ ਵਿਚ ਇਸਮਾਈਲੀਆਂ 
ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਨਾਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਇੜਾ : ਇਕ ਨਾੜੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਠ-ਯੋਗ ਵਿਚ ਬਹੁਤ 
ਮਹੱਤਵ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਖੇ 'ਨਾੜੀਆਂ'। 

ਈਸ.ਈਸੈ : ਵੇਖੋ 'ਈਸਰ/ਈਸਰੁ”। 

ਈਸਰ./ਈਸਰੁ : ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 'ਈਸ਼ੂਰ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ 
ਤਦਭਵ ਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਐਸ਼ਵਰਜ ਵਾਲਾ, 

ਪਰਮਾਤਮੀ, ਸੁਆਮੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੈਬੰਧਿਤ ਸੈਕਲਪ ਦੀ 

ਸਥਾਪਨਾ ਵੇਦਾਂਤ-ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਡਾ. ਰਾਜ ਬਲੀ ਪਾਂਡੇਯ (“ਹਿੰਦੂ ਧਰਮਕੋਸ਼') ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਦਾਂਤ 

ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਧ ਸੱਤ੍ ਪ੍ਧਾਨ, ਅਗਿਆਨ-ਯੁਕਤ 

ਚੈਤਨ੍ਯ ਨੂੰ “ਈਸ਼ਵਰ” ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਜਾਂ 
ਪਰ-ਤੱਤ੍ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਪਰ ਜਾਂ ਸਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਪਰਮ 
ਬ੍ਹਮ ਤਾਂ ਨਿਰਗੁਣ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਕਰਮਾ ਹੈ। ਅਪਰ ਈਸ਼ੂਰ ਸਗੁਣ 

ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਾਮਕ ਹੈ , ਭਗਤਾਂ 

ਅਤੇ ਸਾਧਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਮਨੌੋਰਥ ਹੈ । ਸਗੁਣ ਬ੍ਹਮ ਹੀ ਪੁਰਸ਼ 

(ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ) ਜਾਂ ਈਸ਼ਰ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ, ਧਰਤਾ 

ਅਤੇ ਸੰਘਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੂਜਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਵਾਂ ਦਾ 
ਦੇਵ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਉਸੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ-ਵੱਖਰੀ 

ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਯੋਗ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਯੁਕਤ ਹੋ 

ਕੇ ਈਸ਼ੂਰ ਵਿਸ਼ਵ ਉਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 

ਫਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਸਗੁਣ ਅਤੇ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਦਾ ਨਿਮਿਤ ਕਾਰਣ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। 

ਯੋਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਈਸ਼ਵਰ ਪੁਰਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਾਂਖ੍ਯ ਅਤੇ 
ਪੂਰਵ-ਮੀਮਾਂਸਾ ਨਾਂ ਦੇ ਆਸਤਿਕ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੈਨ, 
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ਬੌਧ ਅਤੇ ਚਾਰਵਾਕ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ 
ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਂ 

ਬ੍ਹਮ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾ, 

ਵਿਸ਼ਣੂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਵਾਚਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰੈੜੂ 
ਪਰਵਰਤੀ ਕਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ' 'ਸ਼ਿਵ” ਲਈ ਰੁੜ੍ਹ 

ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸੱਤਾ, 

ਸਮਰਥਤਾ ਅਤੇ ਸਰੂਪ ਬਾਰੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਅਧਿਆਤਮਿਕ 

ਸਾਧਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਪਰ ਭਗਤੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਵਿਚ ਨ 
ਪੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਵਾਚਕ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਜ 

ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਵੇ' ਕਰਤਾਰ, ਵਿਸ਼ਣੂ , ਸ਼ਿਵ, ਇਕ 

ਨਾਥ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾ। ਅਤੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜਾਂ ਵਿਚ 

ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਈਸਰ, ਈਸਰੁ, ਈਸੁਰ, ਈਸ, 

ਈਸੈ ਆਦਿ। ਜਿਵੇਂ- ਤਉ ਗੁਨ ਏਸ ਝਰਨੇ ਨਹੀੰ ਸ਼ਾਕਓਂ 

ਤਮ ਮੰਦਰ ਹਮ /ਨੇਕ ਕੀਡੇ/ (ਗੁ ਗੰ ੮੩); ਬੱਲ ਥਾਲ 

ਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾ ਅਪੁਨੰ ਈੰਸ਼ੈ / (ਗੁ ਗੰ .੧੦੭੨) ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਚਕ ਹੈ। ਈੰਸ਼ ਮਹੇਸ਼੍ਰ ਸਵ ਤਿਨ ਅੰਤ ਨ 

ਪਾਇਆ / (ਗੁ.ਰੰ.੧੨੭੯) ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਵਿਸ਼ਣੂ 
ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨੈੜ੍ਰੁ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸ਼ੋਵਦੇ ਅੰਤ /ਤਿਨ੍ਹ ਨ ਲਹੀਆ/ 

(ਗੁ ਗੰ.੫੧੬) ਵਿਚ “ਸ਼ਿਵ” ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। 

“ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ” ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਨਾਥ ਯੋਗੀ ਲਈ 

ਪ੍ਯੁਕਤ ਹੋਇਆ ਹੈ -- ਬੋਲ ਇੰਸ਼੍ਰ ਅਤਿ ਸ੍ਰਪ/ ਭਗਤ 

ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ “ਰਾਜਾ” 

ਅਰਥ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ -- ਝਰਨ #ਆਬਰਨ ਰੰਕ ਨਹੀਂ ਇਨ 

/ਝਮਲ ਬਾਸੁ ਜਾਨੀਐ ਜਗਿ ਸੀਇ/ (ਗੁ .ਗੰ.੮੫੮)। 

ਈਦ : ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਨੋ ਆਪਣੀ ਈਦ ਵਲ ਸੰਕੇਤ 

ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ -- ਜਾ ਕੰ ਇਨੰਦ ਝਕਗੀਟਾ ਕੁਲ ਗਊ ਨੇ 
ਝਹੁ ਕਾਗਹਿ ਆਨ?ਆ/ਹ ਸ਼ੋਖ ਸ਼ਹੀਦਾ 7ਰਾ /(ਗੁ ਰੀ .੧੨੯੩)। 

ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਉਤਸਵਾਂ ਜਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ 

ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਣ ਤੌਰ ਤੇ “ਈਦ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਸਵਾਂ 

ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁਖ ਮਹੱਤਵ ਹੈ -- ਈਦੁਲ-ਫ਼ਿਤਰ ਅਤੇਂ 
ਈਦੁਲ-ਅਜ਼ਹਾ। ਰ੍ 

“ਦੀਦੁਲ-ਫ਼ਿਤਰ' ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਉਤੇ ਨਵੇਂ 
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ਚੰਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੁਸਲਮਾਨ 
ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਉਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ 

ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਬਸਤ ਧਾਰਣ ਕਰਕੇ ਈਦਗਾਹ ਵਿਚ ਦੋ ਵਕਤਾਂ 

ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਇਮਾਮ ਤੋਂ ਖ਼ੁਤਬਾ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 

ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਉਬਾਲੀਆਂ ਸੇਂਵੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਆਦੀ ਮਿਠੇ 

ਪਕਵਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਦੇ ਹਨ। ਈਦ ਤੋੱ 

ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ (ਫ਼ਿਤਰਾ) ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਜਾਂ ਮੁਥਾਜਾਂ 

ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 

ਜ਼ਕਾਤ ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ , ਉਹ ਵੀ ਈਦ ਤੋ' ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ 

ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

'ਈਦੁਲ-ਅਜ਼ਹਾ” ਹਿਜਰੀ ਸੈਨ ਦੇ ਜ਼ੁਅਲ ਹਿੱਜਾਹ 

ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਤਿਥੀ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ 
ਈਦੁਲ-ਫ਼ਿਤਰ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਨੌਂ ਦਿਨ ਬਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਈਦ ਦਾ ਸੈਬੋਧ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ (ਵੇਖੋ) ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ 

ਪੁੱਤਰ ਇਸਮਾਈਲ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਹੈ। 

ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਉਂਦੇ 

ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ 

ਵਿਧਾਨ ਅਸਲੋਂ' ਹੱਜ ਨਾਲ ਸੈਬੈਧਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ 
ਹੱਜ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਉਤੇ 

ਹੀ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਈਦ ਨੂੰ “ਬਕਰੀਦ'” 

ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਿਨ ਗਊ 
(ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ “ਬਕਰਹ”) ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ 

ਸੀ। ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, 

ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਵਰਤਣ 
ਲਈ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਅੱਠ ਨੌਂ ਵਜੇ ਦੇ 

ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਸਿਦਕਵਾਨ ਲੋਕ ਬਿਨਾ ਭੋਜਨ ਕੀਤੇ ਈਦਗਾਹ 

ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਈਦੁਲ- 

ਫ਼ਿਤਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਧਿਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਕਾਰਣ 

“ਝੀਦੁਲ-ਕਬੀਰ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਹਾਂ ਈਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋੱ 

ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਉਦਾਰ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ, 

ਪਰ ਸ਼ੀਆ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਈਦਾਂ ਦੀ ਪਰੈਪਰਾ ਵੀ 

ਤੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ ਦੋ, ਈਦੇ-ਗ਼ਦੀਰ ਅਤੇ 

ਈਦੋ-ਨੌਰੋਜ਼, ਦਾ ਸੈਬਧ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ- 

ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ - ਈਦੇ-ਬਾਬਾ-ਸ਼ੁਜਹਾ-ਦਾ 

ਸੈਬੋਧ ਇਕ ਕਾਫ਼ਰ ਹੱਥੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ 

ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਹੈ। 
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ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਹੋਰ ਈਦ ਮਨਾਉਣ ਦੀ 
ਵੀ ਪਰੈਪਰਾ ਹੈ ਜੋ ਰਕੀਉਲ-ਅਵਲ ਦੀ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤਿਥੀ ਨੂੰ 

ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਈਦੇ-ਮੀਲਾਦੁਲ-ਨੱਬੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੈਧ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨਾਲ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਈਦ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਿਚ ਅਧਿਕ ਰੁਚੀ 

ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਈਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ 

ਲੋਕ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ 

ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ 'ਸ਼ਬਰਾਤ” (ਸ਼ਬੇ-ਬਰਾਤ) ਜੋ ਹਿਜਰੀ ਸੈਨ ਦੇ 

ਸ਼ਅਬਾਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੰਦਰ੍ਹਵੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ 

ਰਾਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ 

ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੇ 

ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਸ ਸੈਬੈਧੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੈਮਦ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਤ 

ਨੂੰ ਜਗਰਾਤਾ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਬਾਦਤ (ਉਪਾਸਨਾ) ਕਰਨ 
ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਹ ਰੁਕੂਅ ਪੜ੍ਹਨ। ਇਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਾਨ 
ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ 

ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਅਥਵਾ ਸੰਪਰਕਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ 

ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ 

ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਨੋਹੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ 

ਪਕਵਾਨ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 

ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਦੂਜਾ ਉਲੇਖਯੋਗ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ 'ਸ਼ਬੇ-ਕਦਰ”। ਇਹ 

ਰਮਜ਼ਾਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 27ਵੀਂ ਰਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ 

ਮੁਹੈਮਦ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ 

ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। 

ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਧਾਰਣਾ 
ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਬਾਦਤ 
(ਉਪਾਸਨਾ) ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਹੋਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ 

ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਹੈ। ਸੂਫ਼ੀ ਫ਼ਕੀਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲ ਬਿਤਾਈ ਸੰਯੋਗੀ 

ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਅਨੋਖਾ ਅਤੇ ਅਦਭੁਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। 

ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫ਼ੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਅਲੀ ਹੈਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ -- ਸ਼ਬਕਾਦਰ 
ਦਾ ਰਾਡ ਭਾ ਝਨੂੰ ਚੰਰਾੰ ਪਰ ਵਸਲ ਦੀ ਰਾਤ ਅਨੌਥੜਾੰ ਏ/ 



ਈਮਾਨ 

ਈਮਾਨ : ਇਹ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ 
ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਯਕੀਨ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਅਨੁਯਾਈ ਨੂੰ 

ਈਮਾਨ ਦਾ ਸਹੀ ਸਰੂਪ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਨੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਭਾਵਾਤਮਕ 

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਰੂਪਕ ਰਾਹੀਂ' ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 

ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਣਾਓ, ਉਸ ਵਿਚ 

ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜੋ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਜਲ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ 

ਸਿੰਚਾਈ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਈਮਾਨ ਰੂਪੀ 

ਖੇਤੀ ਜਮਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਬਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਦੋਜ਼ਕ ਨੂੰ ਭਲੀ-ਭਾਤ 
ਸਮਝ ਲਵੋ -- ਅਮਲ ਕਾਠ ਧਰਤੀ ਲੰਜੁ ਸ਼ਥਦੇਂ ਕਾਨ ਸ਼ਚ ਕਾ 

ਆੜ /ਨੋੜ ਦੇਹ ਪਾਣ/ ਹੋਇ /ਕਿਰਸ਼ਾਣੁ ਛੁ ਜੰਮ/ਇ 

ਲੰ ਡਿਸ਼ਤ ਦੌਜਕੁ ਅੜੇ ਏਵ ਜਾਣ/(ਗੁ .ਗੰ.੨੩-੨੪)। 

ਈਰਖਾ : ਇਹ ਇਕ ਮਨੋਵਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾੜਾ, ਹਸਦ 
ਆਦਿ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ 

ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਨੂੰ ਸਹਿ ਨ ਸਕਣ ਤੋਂ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ 
ਨੂੰ 'ਤਾਤ ਪਰਾਈ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਜਾਂ 

ਈਰਖਾ ਨ ਕਰਨ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 

ਇਹ ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਂਦੀ 

ਹੈ। 'ਮਨੁ-ਸਮ੍ਰਿਤੀ” (7/28) ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੌਧ ਤੋਂ ਪੈਦਾ 

ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੱਠ ਦੁਰਗੁਣਾਂ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਹੀ 

ਰਾਗ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਸੁਆਦ ਬਾਦ 
ਏਨਰਖ #ਦ #ਆ7ਇਆ/ /ਏਨ ਸੰਗਿ ਲੱਗ ਰਤਨ ਜਨਮੁ 

ਰਾਵਾ/ਇਆ/(ਗੁ .ਗੁੰ .੭੪੧)। 

ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਜੋ 

ਪ੍ਭਾਵੀ ਸੁਝਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਧ-ਸੈਗਤਿ। ਕਿਉਂਕਿ 

ਸਾਧ-ਸੈਗਤਿ ਵਿਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾ-ਪਰਕਾ ਭੇਦ 

ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ “ਪਰਾਈ ਤਾਤ” ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਭ ਨਾਲ ਸਮਰਸਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ - /ਝਸ਼/ਨੇ ਗਈ ਸ਼ਭ ਤਾ/ਤਿ ਪਰਾਈ / ਜਬ ਤੇ ਸ਼ਾਧ 

ਸੰਗ/ਤ ਮੰਨਿ ਪਈ? / ਨਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਨਹੀੰ /਼ਗਾਨਾ ਸਗਲ ਸੰਗਿ 

ਹਮ ਕਾਉਂ ਸਾਨ ਆਈੰ/(ਗੁ ਗੰ ੧੨੯੯)। 

ਏਕਾਦਸੀ : ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਦੀ 'ਥਿਤੀ” 
ਵਿਚ ਏਕਾਦਸੀ ਬ੍ਰਤ ਦੇ ਸਹੀ ਪਰਿਪੇਖ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ 

ਕਿਹਾ ਹੈ -- ਏਕਾਦਸਾੀ /ਨੈਕਾਟ ਪੋਖਹੁ ਗੰ ਰਨ / ਇਦਾ 
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ਬਨੇ ਕਾਨ ਸ਼ਣਹ ਹਰਨਾਮ / ਆਨੇ ਸੰਤ ਸਰਲ ਜੀਅ ਦਵਾਇਆ / 

/ਇਨ /ਝਾ/ਧਿ ਬਰਤ ਸੰਪਨਨ ਭਾਇਆ / (ਗੁ ਗੰ ੨੯੯)। 

ਏਕਾਦਸੀ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ 'ਯਾਰ੍ਹਵੀ'। ਮਹੀਨੇ 

ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਪੱਖ ਦੀ ਯਾਰ੍ਹਵੀਂ ਥਿਤ ਨੂੰ “ਏਕਾਦਸ਼ੀ” ਕਿਹਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਆਉਣ ਕਾਰਣ ਇਕ 

ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੁਲ 24 ਏਕਾਦਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਰ੍ਹਾਂ 

ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦੀਆਂ। ਇਸ 
ਦਿਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬ੍ਰਤ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਜਾ- 
ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਰਤ 

ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨਿਰਜਲਾ 

ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੇਠ ਸੁਦੀ 11 ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਉਸ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ' ਲੈ ਕੇ ਦੁਆਦਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਭਾਤ 
ਵੇਲੇਂ ਤਕ ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨ ਜਲ ਪੀਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਦੇ ਉਧਾਰਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। 

ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੂਜਾ ਕਿਉ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 
ਜਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਪੂਜਾ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਕਿਉਂ' ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਨੇਕ 

ਪੰਰਾਣਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ' ਮੁੱਖ ਹੈ 

“ਪਦਮ-ਪੁਰਾਣ` ਦੇ “ਉਤਰਕਾਂਡ” ਦਾ ਅਠੱਤੀਵਾਂ ਅਧਿਆਇ। 

ਉਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰ ਦੈੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਦੇਵਤਿਆਂ 

ਦੀ ਸੈਨਾ ਸਹਿਤ ਵਿਸ਼ਣੂ ਨੇ ਮੁਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਦਾਵਤੀ 
ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਦੇਵਤੇ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੈੱਤ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ 

ਭੱਜ ਗਏ ਪਰ ਵਿਸ਼ਣੂ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਨ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਮੁਰ ਨਾਲ 

ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਥਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਰਿਕਾਸ਼੍ਮ 
ਦੀ ਇਕ ਗੁਫਾ ਵਿਚ ਸ਼ਰਣ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ 

ਲਈ ਮੁਰ ਦੈੱਤ ਗੁਫਾ ਦੇ ਦੁਆਰ ਉਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਥੇ 

ਇਕ ਸਸ਼ਸਤ੍੍ ਸੈਂਦਰੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਹੌਕਾਰ ਨਾਲ 

ਮੁਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਣੂ ਨੇ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਸੁੰਦਰੀ ਦਾ ਨਾਂ 

“ਏਕਾਦਸ਼ੀ” ਰਖਿਆ ਅਤੇ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਵਰਤ 

ਰਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਪੁਜਾਰੀ ਪ੍ਰਵਿੱਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਦੇ 

ਮਹਾਤਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾ. ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ 

ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਧ-ਪ੍ਰਬੈਧ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਵਾਰਤਕ ਰਚਨਾ 

“ਏਕਾਦਸੀ ਮਹਾਤਮ” ਵਲ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ 

ਹੈ। ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਸੈਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਹਿਮਾਂ-ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ 

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਤਰੀਵੀ ਅਰਥ ਜਾਂ 

ਇਸ ਦੇ ਭਾਵੀਕ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 



ਏਕੁ ਸੁਆਨ ਕੈ ਘਰਿ ਗਾਵਣਾ 

ਏਕੁ ਸੁਆਨੁ ਕੈ ਘਰਿ ਗਾਵਣਾ : ਇਹ ਉਕਤੀ ਸਿਰੀ 
ਰਾਗ ਵਿਚ ਸੈਕਲਿਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਜਨਨੀ 

ਜਾਨਤ ਸ਼ਤੁ ਬਡਾ ਹੌਤ ਹੈ ਇਤਨਾ ਕੁ ਨ ਜਾਨ ਆ /ਦਿਨ 

/ਦਨ ਆਵਧ ਘਟਤ ਹੈ /(ਗੁ ਗੰ .੯੧) ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ 

ਹੈ। ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਸੈਕੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ 

ਪਦ ਨੂੰ ਉਸ ਘਰ ਜਾਂ ਧਾਰਣਾ ਵਿਚ ਗਾਇਆ ਜਾਏ ਜਿਸ 

ਵਿਚ ਏਕ ਸ਼ਆਨ ਦਾਂਇ ਸ਼ਆਨਾ ਠੱਲ /(ਸਿਰੀ ਰਾਗ, ਮ.੧, 

ਗੁ.ਗ੍ਰੰ. ੨੪) ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਏਕੰਕਾਰ : ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਹਮ ਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ 
ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ “ਇਕ” ਅਤੇ “ਓਅੰਕਾਰ” ਦਾ 

ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਵੇਖੋ “ਇਕ-੧' ਅਤੇ “ਓਅੰਕਾਰ'। 

ਸ੍ਰ 

ਸਉਣ-ਸਾਸਤ : ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਾਸਤੁ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 

ਨਾਯਣਾਚਾਰਯ ਨੇ ਰਚਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਿਤ 

ਮਾਯਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੌਦਵੀ' ਸਦੀ 

ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਹੋਰ ਕਈ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 

“ਸਉਣ-ਸ਼ਾਸਤ੍” ਦੀ ਵੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਗਨਾਂ, 

ਅਪਸ਼ਗਨਾਂ ਉਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਗਨਾਂ, ਅਪਸ਼ਗਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ 
ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਚਲਣ, ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਫਰਕਣ, ਸਰੀਰ 

_ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋਣ, ਪੰਛੀਆਂ-ਪਸ਼ੂਆਂ ਦ ਬੋਲਣ ਅਤੇ 

ਗੁਹਿਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਵਿਚ ਚਾਰ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਦੁਆਰਪਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 12 

ਰਿਸ਼ੀਆਂ (ਮੇਖ, ਮਿਥੁਨ, ਸਿੰਹ, ਕਰਕ, ਬ੍ਰਿਖ, ਕੰਨਿਆ, ਤੁਲਾ, 

ਬਿ੍ਸਚਕ, ਧਨ, ਮਕਰ, ਕੁੰਭ ਅਤੇ ਮੀਨ) ਉਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ 

ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਗਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਾਲ ਦਸਣ ਤੋੱ 

ਇਨਾਵਾ ਇਸ ਸ਼ਾਸਤ੍੍ ਵਿਚ ਅਪਸ਼ਗਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ 

ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਹਿਮਾਂ-ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ 

ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ 

ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਵਿਚ “ਛਨਿਛਰਵਾਰ” ਦੇ ਸੈਦਰਭ ਵਿਚ 

ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਉਣ ਸ਼ਾਸਤੁ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਗਨਾਂ ਜਾਂ 

ਅਪਸ਼ਗਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹਉਮੈ ਭਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ 

ਸਹਸਬਾਹੁ/ਸਹਸੁਬਾਹੂ 

ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸੈਸਾਰ ਭਰਮਿਆ ਪਿਆ ਹੈ - ਛਾਨਿਛਰਵਾ/ਰ 

ਸ਼ਉੰਣ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਬੀਚਾਰ / ਹਉਮੈ ਮਰਾ ਭਰਮ ਸੰਸਾਰ / 

(ਗੁਗ੍ਰੰ੮੪੧)। 

ਸਸਿ : ਵੇਖੋ 'ਚੈਦ/ਚੰਦ੍ਮਾ'। 

ਸਹਸਬਾਹੁ/ਸਹਸ੍ਬਾਹੁ : ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਗਉੜੀ 

ਰਾਗ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਹਸਬਾਹੁ ਵਰਗੇ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ 

ਸੈਘਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਸ਼ਹਸਬਾਹ ਮਧ 

ਕਾਟ “ਹਖਾਸ਼ਾ / ਹਰਣਾਥਸ਼ ਲੇ ਨਖਹ /ਝਧਾਸ਼ਾ/ ਦੌਤ ਸੰਘਾਰ 

/ਝਨ ਭਗਤ ਅੰਭਿਆਸਾ / (ਗੁ .ਰੀ .੨੨੪)। 

ਰਾਜਾ ਸੀ। ਕਿਤਵੀਰਯ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਤਾ 

ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ “ਕਾਰਤਵੀਰਯ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਜ 

ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਨਾਂ “ਅਰਜੁਨ” ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਯ ਦੀ 

ਬਹੁਤ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ 

ਹਜ਼ਾਰ ਬਾਹਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 

“ਸਹਸੁਬਾਹੁ” ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲਗਿਆ। ਦੱਤਾੜੇਯ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 
ਇਕ ਰਥ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ 

ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਥੇ ਚਾਹੇ ਉਥੇ ਗਮਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ 

85 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰ੍ਹੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ; 'ਮਹਸ਼ਮਤੀ” ਨਗਰੀ ਇਸ ਦੀ 

ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ। 

“ਬਾਲਮੀਕੀ ਰਾਮਾਇਣ” ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 

ਤੇਜਸਵੀ ਰਾਜਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਵਣ ਨਾਲ 

ਵੀ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ 

ਅਤੇ ਬੈਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਗਰੀ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। 

ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦਾਦੇ ਪੁਲਸਤ੍ਯ ਨੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਆ ਕੇ 

ਛੁੜਵਾਇਆ ਸੀ। 

ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀ 

ਜਮਦਗਨੀ ਦੋਵੇਂ ਸਾਂਢੂ ਸਨ! ਇਕ ਵਾਰ ਇਹ ਜਮਦਗਨੀ ਦੇ 

ਘਰ ਗਿਆ। ਉਥੇ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਾਮਧੇਨੁ ਗਊ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 

ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ । ਸਹਸ੍ਬਾਹੁ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਤੋਂ 
ਕਾਮਧੇਨੁ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 

ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ ਗਊ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਆਸ਼੍ਮ ਉਤੇ 

ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਇਸ ਗੱਲ 

ਦਾ ਪਤਾ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਧਵਾ ਮਾਤਾ 'ਰੇਣੂਕਾ” ਤੋਂ 
ਲਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਹਸਬਾਹੁ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ 



ਸਹਿਜ 

ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਛਤ੍ੀਆਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਤੋੱ 
ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦੇਏਗਾ। 

ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਇਹ 

ਗੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦੁਖਾਏ ਦੇਵਤੇ ਵਿਸ਼ਣੂ 

ਪਾਸ ਆਪਣੀ ਰਖਿਆ ਲਈ ਗਏ । ਵਿਸ਼ਣੂ ਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ 

ਰਖਿਆ ਲਈ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਣ ਕੀਤਾ 

ਅਤੇ ਸਹਸ੍ਬਾਹੁ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ। 

ਸਹਿਜ : ਵੇਖੋ 'ਸਹਿਜ-ਯੋਗ' (ਗੁਰਮਤਿ)। 

ਸਹਿਜ-ਅਵਸਥਾ : ਵੇਖੋ 'ਸਹਿਜ ਯੋਗ! (ਗੁਰਮਤਿ)। 

ਸਹਿਜ-ਪਾਠ : ਇਸ ਨੂੰ 'ਸਾਧਾਰਣ ਪਾਠ” (ਵੇਖੋ) ਵੀ ਕਿਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਸਹਿਜ-ਯੋਗ ( ਗੁਰਮਤਿ) : ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਜਿਸ 

ਯੋਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ 

“ਸਹਿਜ-ਯੋਗ” ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵਿਕ ਢੰਗ 

ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਯੋਗ ਹੀ ਸਹਿਜ-ਯੋਗ ਅਖਵਾਉਂਦਾ 

ਹੈ। ਵਿਉੱਤਪੱਤੀ ਦੀ ਦ੍ਸ਼ਟੀ ਤੋ' ਜੋ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ 
ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਹੇ ਉਹ “ਸਹਿਜ-ਯੋਗ” ਹੈ। 

(ਸਹ ਜਾਯਤੇਂ ਇਤਿ ਸਹਜ:)। ਇਹ ਯੋਗ ਵਰਣਨ ਤੋਂ' ਪਰੇ ਹੈ। 

ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਭਿਆਸ 

ਕਰਦਿਆਂ-ਕਰਦਿਆਂ ਯੋਗੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈਂ ਜਿਥੇ ਯੋਗ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਧਨ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ 

ਸਹਿਜ-ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। “ਹਠਯੋਗ 

ਪ੍ਰ ਦੀਪਿਕਾ” (4/9) ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੁ ਦੀ ਮਿਹਰ ਜਾਂ ਦਇਆ 

ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੁਰਲਭ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਸੈਤਾਂ/ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ 

ਵਿਚ ਸਹਿਜ-ਯੋਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰ ਗੁਹਿਣ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤਿ ਰੁਚੀ ਅਧਿਕ ਸੀ। ਉਹ 

ਉਸ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਅਰਥ ਦੇ 

ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਜਾਂ ਉਚੇਚੇ ਸਾਧਨ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਹੋਣ। ਸੰਤਾਂ 

ਨੇ ਸਦਾ ਮੱਧ-ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੱਧ-ਮਾਰਗ ਵਿਚ 
ਕਿਸੇ ਉਚੇਚ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ! ਸਹਿਜ-ਸਾਧਨਾ 

ਮੱਧ-ਮਾਰਗੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮਨ ਸਥਿਰਤਾ 

ਹੈਂ। ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। 

ਸਹਿਜ-ਯੋਗ (ਗੁਰਮਤਿ) 

ਅਤਿਵਾਦ ਜਾਂ ਰੁੜ੍ਹ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਧਰਮ 
ਦਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਰੂਪ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਯੋਗ ਦੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸਰੂਪ ਦੇ 

ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਜ-ਯੋਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦਿਆਂ 

ਭਰਥਰੀ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਸੈਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ 

ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾਉਣਾ ਮੇਰੀ ਮੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਿਮਾ ਨਾਲ ਮੈ 

ਖਿੰਥਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਤਮ-ਸਰੁਪ ਰੂਪੀ ਨਗਰੀ ਵਿਚ 

ਆਸਣ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ 

ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬਖੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਿਆਗਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਹੀ 

ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਿੰਗੀ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਧੁਨੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਲਈ 

ਖੱਪਰ ਹੈ, ਵਿਵੇਕ-ਯੁਕਤ ਬੁੱਧੀ ਮੇਰਾ ਡੰਡਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਨੂੰ ਸਰਬਤ੍ਰ ਮੰਨਣਾ ਮੇਰੀ ਬਿਭੂਤ ਹੈ। ਹਰਿ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ 
ਮੇਰੀ ਰਹਿਰਾਸ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਨੇਕਾਂ ਰੁਪਾਂ ਅਤੇ ਰੰਗਾਂ 

ਵਿਚ ਸਰਬਤ ਵਿਆਪਤ ਜੋਤਿ ਮੇਰੇ ਲਈ “ਅਧਾਰੀ” ਹੈ। 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ 

ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਹਿਜ-ਯੋਗ ਹੈ,ਇਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਅਲੌਕਿਕ 

ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ - ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦੁ ਮਨੰ ਆਹੇ ਮੰਦਾ 

/ਖੌਥਾ /ਖਆਾ ਹਢਾਵਇ ... (ਗੁ.ਗ੍ਰੰ.੩੫੯)। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਸਹਿਜ-ਯੋਗ ਸੈਬੇਧੀ ਉਪਰੋਕਤ 
ਭਾਵਨਾ, ਅਸਲ ਵਿਚ, ਪਰੈਪਰਿਕ ਯੋਗ ਦਾ ਸਹਿਜੀਕ੍ਿਤ 

ਰੂਪ ਹੈ। ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵੈਇਆਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ 
ਸਾਧਨਾ ਨੂੰ 'ਸਹਿਜ-ਯੋਗ` ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ - ਜਪ ਕਲ ਸ਼ਜਸ਼ 
ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਹਜੁ ਲੌਗ ਨਨ ਆਣਓ / (ਗੁ .ਗੁੰ.੧੩੯੦)। 

ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਨਾਮਾਂਤਰ “ਰਾਜ-ਜੋਗ' ਵੀ 

ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ -- ਕੱਠੇ ਕਲ ਸ਼ਲਸ਼ ਗਾਵਉ ਡਰ ਨਾਨਕ 

ਰਾਜੁ ਜੌਗ /ਜਿਨ ਆਣਓ/(ਗੁ.ਗੁੰ.੧੩੯੦)। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 

ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਧਰਮ ਸਾਧਨਾ ਹੀ ਸਹਿਜ-ਯੋਗ ਦੀ 

ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਪਤਿਪਾਦਿਤ ਸਹਿਜ-ਯੋਗ, 

ਅਸਲ ਵਿਚ, ਸਹਿਜ-ਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਜ-ਅਵਸਥਾ 

ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰੋਤੂ ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਿਤ 

ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸਹਿਜ-ਅਵਸਥਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦ੍ਰੈਤਭਾਵ 

ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ - ਮਾਇਆ /ਵਿ/ਚ ਸ਼ਹਜ਼ ਨ ਉਪਜੀ 

ਆਇਆ ਦੂਜੈ ਭਾਇ /(ਗ .ਗੁੰ.੮)। ਇਹ ਸਹਿਜ-ਅਵਸਥਾ 
ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ - ਡਾਈੰ 

ਰੋ ਗਾਰ /ਲ੍ਨ ਸ਼ਹਲੁ ਨ ਹੋਇ /(ਗੁ ਗੰ .੬੮)। ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ 

ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਜਾਂ ਵਿਧੀ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਿਵ 
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ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ -- ਸਾਚੈ ਸ਼ਲਾੰਦ ਸ਼ਹਜ ਧੁਨਿ ਉਪਜੰ ਮਨਿ 

ਸਾਚੈ ਲਿਵ ਲਾਈ / (ਗੁ .ਰੰ.੧੨੩੪) । 

ਸਹਿਜ-ਯੋਗ (ਪਰੈਪਰਾ) : ਇਸ ਯੋਗ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ 'ਸ਼ਬਦ 
ਸੁਰਤਿ ਯੋਗ” ਵਾਂਗ ਤਾਂਤ੍ਰਕਿ ਬੌਧ-ਮਤ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। 

ਤਾਂਤਿ੍ਕ ਬੌਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ-ਮੰਤੁਯਾਨ, 

ਵਜਯਾਨ, ਸਹਜਯਾਨ ਅਤੇ ਕਾਲਚਕੁਯਾਨ-ਵਿਚੋਂ ਵਜੁਯਾਨ 

ਸ਼ਾਖਾ ਪ੍ਕਾਰਾਂਤਰ ਨਾਲ ਮੰਤ੍ਯਾਨ ਦਾ ਹੀ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਅਤੇ 

ਵਿਕਸਿਤ ਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਜ-ਤੱਤ੍ਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ 

ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਤ ਵਾਲੇ ਵਜ ਦਾ ਅਰਥ ਸੁੰਨਤਾ ਕਰ ਕੇ 
ਸਭ ਕੁਝ ਸੁੰਨਤਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ 

ਸਾਧ੍ਯ ਅਤੇ ਸਾਧਕ, ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਮੰਤੁ ਸਭ ਵਜ ਹੀ 

ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਜ੍-ਚੈਤਨ੍ਯ ਇਸ ਦਾ ਪੂਜਣਯੋਗ ਦੇਵਤਾ 

ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਵਿਵੇਚਨ ਇਸ ਮਤ ਵਾਲੇ ਉਸੇ ਢੰਗ 

ਅਥਵਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਸੁੰਨਤਾ ਅਤੇ 

ਕਰੁਣਾ ਦੇ ਏਕਾਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ 

ਦੇ ਸੋਯੋਗ ਦਾ ਪ੍ਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲਗਾ। ਇਸ ਧਾਰਣਾ 

ਪਿਛੇ ਸ਼ੈਵ ਅਤੇ ਸ਼ਾਕਤ ਤੌਤਾਂ ਵਿਚ ਵਰਣਿਤ ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ 
ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮੇਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਸੈਯੋਗ ਤੋਂ ਮਹਾ-ਸੁਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲਗੀ। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਧ-ਮਤ ਦਾ ਦੁਖਵਾਦ ਮਹਾਸੁਖਵਾਦ ਵਿਚ ਬਦਲ 

ਗਿਆ। ਇਸ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੀ ਨਿਰਗੁਣ 

ਸਾਧਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੁਕ ਗਿਆ। 

ਜਦੋ' ਵਜ੍ਯਾਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਵੀ ਜਟਿਲ ਹੁੰਦੀ ਗਈ 

ਅਤੇ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਚਲਨ ਘਟਣ ਲਗਿਆ 
ਤਾਂ ਸਾਤਵਿਕ ਰੁਚੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਨ-ਪੂਰਤੀ 

ਸਹਿਜਯਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਤ ਵਾਲੇ ਸੈਸਾਰ ਦੀ ਹਰ 

ਇਕ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਤ 
ਦੀ ਪ੍ਰਮੁਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸਹਿਜ-ਤੱਤ੍ਰ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਕਲਪ ਉਤੇ 

ਬੌਧ-ਮਤ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਵਾਦ, ਯੋਗਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੂਨ੍ਯਵਾਦ 

ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 

ਕਰਦਿਆਂ “ਵਜਤੰਤ੍' ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 

ਸਹਿਜ ਦਾ ਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਹੈ ਨ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਵਰਣਨ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਸਾਧਕ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੁਆਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਭਵ ਲਈ 

ਧਰਮ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਰੀ੍ਥ ਉਪਯੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
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ਇਸ ਉਤੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸੈਬੈਧੀ ਧਾਰਣਾ ਦੀ 

ਛਾਇਆ ਵੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਜਯਾਨ ਵਾਲੇ ਚਿੱਤ 

ਅਤੇ ਸੁੰਨ ਦੇ ਸੈਯੁਕਤ ਰੂਪ ਨੂੰ 'ਸਹਿਜ-ਸੁੰਨ” ਦਾ ਨਾਂ ਢਿੰਦੇ 

ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸੈਯੁਕਤ ਰੂਪ ਵੇਦਾਂਤ ਦੀ ਅਦ੍ੈਤ-ਭਾਵਨਾ ਤੋੱ 

ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਤ-ਅਦੈ੍ਤ-ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਮਤ ਵਾਲੇ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾ ਵੀ ਆਵੱਸ਼ਕ 

ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਠ-ਯੌਗਿਕ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ 

ਪ੍ਰਗਿਆ ਅਤੇ ਉਪਾਇ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਮਣਿਪੂਰ-ਚਕਰ ਵਿਚ 

ਬੌਧੀ-ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਧਰਮ-ਚਕ੍, 

ਸੈਭੋਗ-ਚਕੂ ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਵਿਚ ਉਸ਼ਣੀਸ਼-ਚਕ੍ਰ ਵਿਚ ਲੈ 

ਜਾ ਕੇ ਸਹਿਜ-ਸੁਖ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਦੁਅੰਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਾਪਤੀ ਵਿਚ ਮੁਦਾ-ਸਾਧਨਾ ਦਾ 

ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਨ - 

ਕਰਮ-ਮੁਦ੍ਾ, ਧਰਮ-ਮੁਦਾ, ਮਹਾਮੁਦ੍ਾ ਅਤੇ ਸਮਾਯ-ਮਦਾ। 

ਇਹ ਮੁਦਾਵਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁਮਵਾਰ ਆਨੰਦ, ਪਰਮਾਨੰਦ, ਵਿਰਾਮਾਨੰਦ 

ਅਤੇ ਸਹਿਜਾਨੰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੈਰਾਗ 

ਦੀ ਥਾਂ ਸਹਿਜ-ਰਾਗ ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿਆਗ 

ਅਤੇ ਤਪਸਿਆ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਹਿਜ-ਆਚਰਣ 

ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਇਸ ਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਵੀ 

ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਕ 
ਲੌਕਿਕ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਖੋਤਰ 

ਵਿਚ ਸਰੀਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਹਿਜ-ਤੱਤ੍ਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 

ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ 

ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਅਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ 

ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ । ਇਸੇ ਰਾਹੀ' ਪਰਮ-ਸੱਤਾ 

ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕ ਦੀ 

ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਪ-ਤਪ ਵਿਅਰਥ ਹਨ। ਇਹ 
ਨਾਦ-ਬਿੰਦੂ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਖਦੇ ਹਨ। 

ਸੈਸਾਰ ਸੇਬੋਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਧੀ ਵਿਗਿਆਨਵਾਦ ਤੱ 

ਪ੍ਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ੈਕਰਾਚਾਰਯ ਦੇ ਢੰਗ ਦੀ 

ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਸੈਸਾਰ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਭਾਸ਼ਾ 

ਵਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲਟਬਾਂਸੀ (ਵੇਖੋ) ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਵੀ ਕੀਤੀ 

ਹੈ। ਪਾਖੰਡਾਂ ਦੇ ਖੰਡਨ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਈ 
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ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਬੁੱਧੀਵਾਦੀ ਸਨ। ਇਹ ਜਟਾਵਾਂ 
ਰਖਣ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਹਪਾਦ ਨਾਂ ਦੇ 
ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ 

ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੋਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉਪਰ 

ਕਲਗੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

“ਹਠਯੋਗ ਪ੍ਰ ਦੀਪਿਕਾ” (4/9-11) ਵਿਚ ਸਹਿਜ- 

ਯੋਗ ਨੂੰ ਵਰਣਨ ਤੋ ਪਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 

ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਯੋਗੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਯੋਗ-ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਮੁਦਾ, ਆਸਨ ਆਦਿ 

ਬਾਹਰਲੇ ਆਧਾਰ ਛੁਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਹਿਜ-ਅਵਸਥਾ 

ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਗੁਰੂ 
ਦੀ ਦਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੁਰਲਭ ਹੈ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸਹਿਜ-ਯੋਗ ਮੱਧ-ਯੁਗ 

ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੈਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਗੁਣਵਾਦੀ ਸਾਧਕਾਂ ਦੀਆਂ 

ਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਯੁਗ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਾਸ ਨਿਖਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ। ਸੈਤਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰ ਗੁਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਅਧਿਕ ਸੀ। 

ਉਹ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਾ 

ਮੱਧ-ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ 

ਜੋ ਯੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ “ਸਹਿਜ-ਯੋਗ' ਦਾ ਨਾਂ 

ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਬਿਨਾ ਸਹਿਜ ਤੋਂ ਨ ਚਿੱਤ ਸਥਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 

ਨ ਧਰਮ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੈਤੁਲਨ ਪੈਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਅਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁੜ੍ਹ ਪਰੋਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦਾ 

ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਰੂਪ ਦਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ 
ਸੈਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ “ਸਹਿਜ” ਦਾ ਅਤਿ ਅਧਿਕ ਮਹੱਤਵ 

ਹੈ। ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ -- ਕਿਆ ਪੜ 

/ਕਾਆ ਸ਼ਨਸ //ਕੇਆ ਬੰਦ ਪਰਾਨਾਂ ਸ਼ਨਆ / ਪੜੇ ਸਨ /ਕਾਆ 

ਹੋਏ/ ਜਉ ਸ਼ਹਜ ਨ 7/ਲਓ ਸੋਈ / (ਗੁ .ਰੰ.੬੫੫)। ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧਨਾ ਸਹਿਜ-ਸਾਧਨਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਨੇ ਸਦਾ ਅਤੀਆਂ ਤੋ' ਸੈਕੋਚ ਕੀਤਾ। ਆਸਾ ਰਾਗ (ਚਉਪਦਾ 

37) ਵਿਚ ਆਪ ਨੇ ਭਰਥਰੀ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹਿਜ-ਯੋਗ 

ਦਾ ਪਰਿਚਯ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮਨ 
ਵਿਚ ਵਸਾਉਣਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮੁਦ੍ਾ ਹੈ, ਛਿਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਥਾ ਵਜੋਂ 
ਵਰਤਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਤਮ-ਸਰੂਪ ਸ਼ਿਵ-ਨਗਰੀ ਵਿਚ ਆਸਨ 

ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਅਤੇ 

ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ 

ਸਿੰਗੀ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਧੁਨੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਮੋਰਾ ਖੱਪਰ ਹੈ, 

ਵਿਵੇਕਯੁਕਤ ਮੇਰਾ ਡੰਡਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਰਵੱਗ 

ਸਹਿਜ-ਯੋਗ (ਪਰੈਪਰਾ) 

ਹਾਜ਼ਰ-ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨਣਾ ਮੇਰੀ ਬਿਭੂਤੀ ਹੈ। ਹਰਿ-ਨਾਮ ਦਾ 
ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਰਹਿਰਾਸ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਬਤ 

ਅਨੇਕਾਂ ਵਰਣਾਂ ਅਤੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਜੋਤਿ ਮੇਰੀ 

“ਅਧਾਰੀ” ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਲਾ 

ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਾਲ ਮੈਂ 

ਅਲੌਕਿਕ ਨਿਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੋ ਬਿਨਾ ਸਹਿਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 
ਅਸੰਭਵ ਮੰਨੀ ਹੈ - ਭਾਈ ਠੇ ਗਠ /ਥਠ ਸਹਜੁ ਨ ਹੋਇ/ 

ਕਰਮ-ਕਾਂਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਜ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਸਕਣਾ 

ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ ਤਕ ਇਹ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਸੇ ਦੀ 

ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ - ਕਗਨਆ ਸਹਲੁ ਨ ਉਪਜੀ 

/ਵਟੁ ਸਹਜੰ ਸਹਸਾ ਨ ਜਾਇ/ (ਗੁ.ਗੁੰ.੯੧੯)। ਉਹ ਖ਼ੁਦ 

ਸਹਿਜ-ਸਾਧਨਾ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਜ-ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ 

ਪਹੁੰਚ ਚੁਕੇ ਸਨ - ਸਹਿਜ ਸਾਲਾਹੀ ਸਦਾ ਸ਼ਦਾ ਸ਼ਹਾੰਲ 

ਸਮਾਧ ਲਗਾਇ। (ਗੁ ਰੰ .੬੮)। ਡਾ. ਨੀਹਾਰ ਰੈਜਲ ਰੇ ਨੇ 

ਆਪਣੇ ਇਕ ਖੋਜ-ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਸਹਿਜ-ਯੋਗ ਨੂੰ ਪਰੋਪਰਾ 
ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਯੁਗ ਦੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ 

ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਦਸਿਆ ਹੈ। 

ਸੈਤ ਸਾਧਕਾਂ ਨੇ ਤੀਰਥਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ 

ਦਿੱਤਾ। ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ 
ਤੀਰਥ-ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਦਸਿਆ ਹੈ -- ਅੰਤਾਨੇ ਮੈਲ 
ਜੰ ਤਰਥ ਨਾਵੰ /ਤਿਸ਼ ਥੰਕੰਠ ਨ ਜਾਨਾ/... ਲਲ ਕੰ ਮਜਨ 

ਜੰ ਗਤਿ ਹੋਵੇ ਨਿਤ /ਨੇਤ ਮੱਡਕਾ ਨਾਵਾਹਿ/ ਜੈਸੇ ਮੱਡਕੁ ਤੌਸੇ 

ਓਇ ਨਰ /ਫਾਹ /ਫ/ਹਿ ਜੋਨ ਆਵਾ/ਹ / (ਗੁ ਗੰ .੪੮੪)। ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੱਚੇ ਤੀਰਥ ਦੀ ਹੋਂਦ 

ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ -- ਅੰਤਰਗਤ ਤਗ/ਥ ਮਲਿ ਨਾਉਂ / 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਇੱਸੇ ਕਥਨ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ 
ਹੈ - ਅੰਤਰਿ ਤਰਲ ਗਿਆਨੁ ਹੈ ਸ਼ੰਤਿਗਿ/ਨ ਦੀਆ ਲੁਝਾ/ਇ / 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਤਾਂ ਤੀਰਥ-ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਸਮਾਈ 

ਨਾਮ-ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ -- 

ਤੀਰਥ ਨਾਵਣ ਜਾਓਂ ਤੀਰਥੁ ਨਾਲ਼ ਹੈ / 

ਸੈਤ-ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਆਮ 

ਵਰਤੋ' ਹੋਈ ਹੈ। ਉਲਟਬਾਸੀ ਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸੈਤ 

ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗੇਂ ਹਨ। ਪਾਖੰਡ-ਖੰਡਨੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵੀ 

ਸਹਿਜ-ਸਾਧਨਾ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਹੈ। ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ 

ਨਗਨ ਫਿਰਨ, ਮਿਰਗ-ਚਰਮ ਧਾਰਨ ਕਰਨ, ਮੁੰਹ ਸਿਰ 

ਮੁਨਵਾਉਣ , ਵੀਰਜ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੇ ਪਰਮ-ਗਤਿ 



ਸ਼ਹੀਦ 

ਸੋਭਵ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬਨ ਦੇ ਪਸ਼ੂ, ਭੇਡ, ਖੁਸਰੇ ਆਦਿ ਮੁਕਤ 

ਕਿਉਂ ਨ ਹੋ ਗਏ -- ਨਗਨ /ਫ਼ਰਤਾ ਜੋ ਪਾਈਐ ਜੰਗ / ਸਨ 

ਕਾ 7ਰਗੁਾ #ਕਾਤਿ ਸਭ ਹੌਨ / /ਕੇਆ ਨਾਗ ਕਿਆ ਥਾਧੇ 

ਚਾਮ / ਜੜ ਨਹੀੰ ਚੀਨਨਿ ਆਤਮ ਰਾਮ /ਨੰਡ ਮੁੰਡਾਏ ਜੰ ਗਹਿ 

ਪਾਈ /ਮੁਕਤਾ ਭੌਡ ਨ ਗਈਆ ਕਾਈ //ਝੰਦੁ ਰਾ/ਖ ਜੌ ਤਰੀਐ 

ਭਾਈ / ਸ਼ਸ਼ਨੈ ਕਿਉ ਨ ਪਰਮਗਾਤਿ ਪਾਏ / ਕਹੁ ਕਾਬੀਰ ਸ਼ਨਹ 

ਨਰ ਭਾਈ /ਰਾਮ ਨਾਮ /ਲ੍ਨ /ਨਾਨੈ ਗਤਿ ਪਾਈ/(ਗੁ.ਗੰ.੨੨੪)। 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਜਯਾਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨ ਕਿਸੇ 

ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਸਤਾਰ ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਨਿਰਗੁਣ-ਕਾਵਿ ਵਿਚ 

ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਰੋਪਰਾ ਦਾ ਆਭਾਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਸ਼ਹੀਦ : ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ “ਕੁਰਾਨ” 

ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ' “ਗਵਾਹ” ਜਾਂ 'ਸਾਕ੍ਸ਼ੀ' ਦੇ ਅਰਥਾਂ 

ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ 

ਅਰਥ-ਵਿਸਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਾਂ 

ਬਲਿਦਾਨ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲਗਾ। 

ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਕਾਫ਼ਿਰਾਂ ਦੇ 

ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 

ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਬਹਿਸ਼ਤ (ਸਵਰਗ) ਦੇ ਦੁਆਰ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ 

ਦਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਖ਼ਤਮ ਹੋ 

ਜਾਂਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਰਨ ਉਪਰੈਤ 

ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਚੁਕੇ ਤਸਵਰ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ। 

ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਭੇਦ-ਉਪਭੇਦ ਹਨ, 

ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਸ਼ਹੀਦ ਉੱਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੈਬ 
ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਸਚਾਈ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਇਆਂ 

ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰ ਦੇਵੇ । ਸ਼ਹੀਦ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰ ਸਮਝੇ 

ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਅਤੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ 
ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕ 

ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਰਤ 

ਈਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
'ਸ਼ਹੀਦ' ਜਾਂ 'ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਮੀ ਸੈਸਕ੍ਿਤੀ 

ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ 

ਸ਼ਕਤੀ, ਦੇਵੀ 

ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਨੇਕ 

ਮੁਸਲਮਾਨ ਫ਼ਕੀਰਾਂ, ਸੂਫ਼ੀ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀਆਂ 

ਅਨੇਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 

“ਸ਼ਹੀਦ” ਜਾਂ “ਸ਼ਹਾਦਤ” ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਿੱਖ-ਧਰਮ 

ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ 

ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਬਲਿਦਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖ-ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸ਼ਹਾਦਤ 

ਦਾ ਤੱਤ੍ਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਇਸ 

ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲਿਦਾਨ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ 

ਹੈ - ਘੀਰ ਧੰਕਾਮਰ ਸ਼ਾਲਕ ਸ਼ਾਦਕ ਸ਼ਹਦੇ ਆਓਉਰ ਸ਼ਰਨ / 

(ਗੁ ਗੁੰ.੫੩)। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ, ਸ਼ੇਖਾਂ ਅਤੇ ਪੀਰਾਂ 

ਦੀ ਜੀਵਨ-ਵਿਧੀ ਉਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਸਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਹੈ -- 

ਲਾ ਕੰ ਛਿੰਦਾ ਝਕਰਨੰਦਾ ਕਾਲ ਗਊਂ ਨੇ ਬਹਾ ਕਰਹਿ ਆਨਆ/ਹ 
ਸੌਖ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਾ /(ਗੁ ਗੰ .੧੨੯੩)। 

ਸਹੈਸਰਦਾਨ : ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ' 
ਇੰਦ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੱਗ ਕਰਕੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਅਹਲਿਆ 

ਭਾਵ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਪਿਆ --ਸ਼ਹੰਸ਼ਰਦਾਨ ਦੇ /ਇੰਦ ਨੋਆ/ਇਆ/ 

(ਗੁ.ਗੰੰ.੫੩)। ਵੇਖੋ “ਇੰਦ ”। 

ਸ਼ਕਤੀ, ਦੇਵੀ : ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸੇਵਾ/ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 

ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ 

ਕੀਤੀ , ਸਗੋ ਵਿਅਰਥ ਵਿਚ ਜਨਮ ਗੀਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ - ਸ਼ਕਤਾੰ 

/ਕਾਨੰ ਨ ਪਾਇਓ /ਫ/ਨੇ ਜਨ /ਥੈਨਾਸਾ / ਗੁਰ ਸ਼ਂਵਿਆਐ ਸ਼ਰਤ 

ਪਾਈਆ ਜਾਪ ਸ਼ਾਸ਼ ਿਰਾਸ਼ਾ/ (ਗੁ ਗੰ .੧੦੯੦)। 

'ਸ਼ਕਤੀ” ਨੂੰ ਸ਼ਾਕਤ-ਮਤ ਵਿਚ ਇਸ਼ਟ-ਰੂਪ ਵਿਚ 

ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਅਤੇ ਉਪਾਸਨਾ 

ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਤੌਤ੍ਰ-ਸ਼ਾਸਤ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ 
ਇਸ ਉਪਾਸਨਾ-ਪੱਧਤੀ ਨੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਪ੍ਦਾਇਕ ਰੂਪ 
ਧਾਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਕਤ-ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਬ੍ਹਮ ਤੁਲ 

ਅਤੇ ਇਕ-ਮਾਤਰ ਸੱਤਾ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।'ਮਾਰਕੰਡੇਯ-ਪੁਰਾਣ” 

ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 

ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਰਥਤਾਵਾਂ ਦਾ ਆਰੋਪਣ ਇਸ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

“ਦੇਵੀ ਭਾਗਵਤ-ਪੁਰਾਣ” ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਦ 



ਸ਼ਕਤੀ, ਦੇਵੀ 

ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿਚ 

ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਉਸ ਦੀ 

ਉਪਾਸਨਾ ਵਿਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿਰਜਦੀ, 
ਪਾਲਦੀ ਅਤੇ ਸੈਘਾਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਜਨਮਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਕਾਰ 

ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਦੇਵਤਿਆਂ 
ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਕਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 

ਕਦੇ ਕਦੇ ਪਾਰਬਤੀ , ਸ਼ਾਰਦਾ ਆਦਿ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ 

ਹੈ। ਇਹੀ ਸਭ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਸ਼ਿਵ ਕ੍ਰਿਆਹੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ। 

ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ 

ਸੈਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ, ਪਾਲਦੀ ਅਤੇ ਸੈਘਾਰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ 

ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਕਾਰਜ-ਰਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ 

ਸ਼ਿਵ ਤੋਂ ਵੀ ਅਧਿਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੂਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ 
ਜਗਤ ਇਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਦ ਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ 
ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤਦ ਤਕ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ 

ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਬ੍ਹਮ (ਸ਼ਿਵ) ਦਾ ਕ੍ਿਆਸ਼ੀਲ 

ਭਾਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਮਾਤਾ-ਤੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ-ਸ਼ਕਤੀ 

ਦੀ ਪਰੈਪਰਾ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਦੇਵਤਿਆਂ ਜਾਂ ਅਵਤਾਰੀ ਸਰੂਪਾਂ ਨਾਲ 

ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਹੋਣ ਲਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ 

ਆਪਣਾ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ । ਪੁਰਸ਼-ਪੁਕ੍ਰਿਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਚ 

ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਪਕ੍ਹਿਤੀ ਦੀ ਭੁਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ 

ਹੈ। ਸ਼ੋਕਰ ਮਤ ਵਿਚ ਮਾਇਆ ਇਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਬੌਧਕ ਹੈ। 

ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ̀ਤੇ ਦੋਂ ਰੂਪ ਹਨ - ਇਕ ਸੌਮ੍ਯ 

(ਕੋਮਲ) ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਭਿਆਨਕ। ਸੌਮ੍ਯ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਉਮਾ, 
ਗੌਰੀ, ਪਾਰਬਤੀ, ਸ਼ਾਰਦਾ, ਭਵਾਨੀ, ਜਗਮਾਤਾ ਆਦਿ ਨਾਂਵਾਂ 

ਨਾਲ ਪੂਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੂਜਣ ਵੇਲੇ 

ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਗਾ, ਕਾਲੀ, ਚੰਡੀ, ਭੈਵੀ ਆਦਿ ਨਾਂਵਾਂ ਨਾਲ 

ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਕਤ-ਮਤ ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ 

ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਮ੍ਯ ਰੂਪ 
ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਮਾਰਤ-ਮਤ ਵਾਲੇ ਹੀ ਪੁਜਦੇ ਹਨ। 

ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ/ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ 
ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਦਸ ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਿਚ 

ਅਕਸਰ ਸ਼ਸਤ੍ ਫੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੁਰਗਾ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ੇਰ 

ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਪੀਲੇ ਰੈਗ ਵਾਲੀ ਹੈ। 

ਕਾਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਰੈਗ ਕਾਲਾ, ਸ਼ਕਲ ਭਿਆਨਕ, 

ਗਲ ਵਿਚ ਸੱਪਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਪਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਮਹਿਖਾਸੁਰ ਦਾ ਬੱਧ ਕਰਦੀ 

ਸਗੁਣ/ਸਰਗੁਣ ਭਗਤੀ 

ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ 

ਡਰਾਵਣੇ ਹਨ। 

ਸ਼ਾਕਤ-ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਵ ਨਾਲ ਮੇਲ 

ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਮੂਲਾਧਾਰ ਸਥਿਤ 

ਕੁੰ ਡਲਿਨੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਧਕ ਯੋਗ-ਸਾਧਨਾ 

ਰਾਹੀਂ ਜਗਾ ਕੇ ਸੂੁਾਧਿਸ਼ਠਾਨ ਆਦਿ ਚਕ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ 

ਹੋਇਆ ਸਹਸਾਰ ਸਥਿਤ ਸ਼ਿਵ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਨੂੰ ਮਹਾ-ਮਿਲਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਾਂ ਅਦ੍ਰੈਤਾਵਸਥਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈਂ। 

ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਸੈਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ 

ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ 

ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਨ ਮੰਨ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਧੀਨ 

ਕਾਰਜ-ਲੀਨ ਦਸਿਆ ਹੈ - ਸਿਵ ਸ਼ਕ/ਤਿ ਆ/੫ ਓਪਾ/ਇਕੀ 

ਕਾਰਤਾ ਆਪੈ ਹਕਮ ਵਰਤਾਏ /(ਗੁ .ਗੰ.੨੦)। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 

ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਕਰਤਾ-ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਹੀ ਉਪਾਸਨਾ-ਯੋਗ 
ਮੰਨਿਆ ਹੈ -ਠਾਕਰ ਛੋਡਿ ਦਾਸਾ ਕਉ ਸੈਮਗ/ਹ ਮਨਮੁਖ 

ਅੰਹ ਆਗਿਆਨਾ/ (ਗੁ ਗੰ .੧੧੩੮)। 

ਸਗੁਣ/ਸਰਗੁਣ ਭਗਤੀ : ਗੁਣ-ਸਹਿਤ ਭਗਤੀ ਹੀ 

“ਸਗੁਣ ਭਗਤੀ” ਹੈ। ਗੁਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨ 

ਗੁਣ -ਰਜੋ , ਸਤੋ ਅਤੇ ਤਮੋ । ਜਿਸ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਇਸ਼ਟ ਦਾ 

ਸਰੂਪ ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਸਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ (ਅਵਤਾਰ) 

ਹੈ, ਉਹ ਭਗਤੀ 'ਸਗੁਣ-ਭਗਤੀ' ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਨੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਅਤੇ ਸਗੁਣ ਦੋਹਾਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 
ਸਾਰੇ ਸਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਬ੍ਹਮੀ ਕਲਾ ਹੀ ਵਿਆਪਤ ਹੈ। ਗੁਰੁ 

ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ 'ਸੁਖਮਨੀ” ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਨਨਿਰਗਨ 

%7੫ ਸ਼ਰਗੁਨੁ ਭੀ ਓਹ7/ ਕਲਾਧਾ/ਠੇ /ਜਿਨਿ ਸ਼ਗਲੀ ਮਹਾ / 

(ਗੁ.ਗੰ੨੮੭)। ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਗੁਣ 

ਭਗਤੀ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੋ 

ਅਵਤਾਰਾਂ - ਰਾਮ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ - ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਭਗਤੀ 

ਅਧਿਕ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਵੇਖੋ 

“ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ-ਭਗਤੀ' ਅਤੇ “ਰਾਮ-ਭਗਤੀ'। 

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਗੁਣਵਾਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਉਹ ਧਾਰਾ 

ਚਲ ਨ ਸਕੀ ਜੋ ਹਿੰਦੀ ਜਗਤ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਣ 

ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਕਾਰਣ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨ ਤਾਂ 

ਸੁਆਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਗੋਸੁਆਮੀ 

ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਰਾਮ-ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰ।। 



ਸਗੁਣਵਾਦੀ-ਤੱਤ੍ਰ 

ਨ ਇਥੇ ਵਲਭਾਚਾਰਯ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਕ੍ਿਸ਼ਣ-ਉਪਾਸਕ 

ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਸੂਰਦਾਸ ਅਤੇ 

ਅਸ਼ਟਛਾਪ ਦੇ ਹੋਰ ਕਵੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲਲਿਤ 

ਪਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰ ਵਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ 

_ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਗੁਣਵਾਦੀ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਤਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 

ਜਨ-ਮਾਨਸ ਇਕਦਮ ਉਦਾਸ ਸੀ। ਸਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ 
ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਨਿਰਗੁਣ ਭਗਤੀ ਦੇ 

ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਨ 

ਹੋ ਸਕੀ। 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਤਕ ਸਗੁਣਵਾਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਸੈਬਧਿਤ 

ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਕੁ ਕਥਾ-ਅੰਸ਼ਾਂ, ਸੈਕੇਤਾਂ, ਆਖਿਆਨਾਂ , ਅਵਤਾਰ- 

ਪ੍ਸੰਗਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਚਿਤ੍ਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੁ 

ਭਗਤੀ-ਤੱਤ੍ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ 

ਭਗਤੀ-ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। (ਵੇਖੋ 
“ਸਗੁਣਵਾਦੀ-ਤੱਤ੍ਰ)। 

ਸਗੁਣਵਾਦੀ-ਤੱਤੁ : ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਭਾਵੇ' 
ਸਗੁਣ-ਭਗਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ 

ਸਗੁਣਵਾਦ ਨਾਲ ਸੈਬੈਧਿਤ ਤੱਤ੍ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਿਰਗੁਣ-ਭਗਤੀ 

ਦਾ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ-ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਭਗਤਾਂ 

ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਸੰਕਲਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਗਰੰਥ ਵਿਚ 

ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਦਾ ਖੰਡਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਥਾ-ਕਥਿਤ 

ਅਵਤਾਰ ਤਾਂ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਦਾ ਭੇਦ ਪਾਣੋ ਅਸਮਰਥ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ - ਦਸ਼ ਅਉਂਤਾਰ ਰਾਜੇ 
ਹੋਇ ਵਰਤੇ ਮਹਾਦੰਵ ਆਓਂਧੁਤਾ / /ਤਨ ਭਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਇਓ 

ਤਰਾ ਲਾ/ਏ' ਥਕੇ /ਬਭੂਤਾ / (ਗੁ ਰੰ .੭੪੭)। ਫਲਸਰੂਪ ਇਸ 
ਰਥ ਵਿਚ ਉਪਾਸਨਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸਗੁਣਵਾਦੀ ਭਗਤੀ 

ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸਗੁਣਵਾਦ ਨਾਲ 

ਸੈਬੈਧਿਤ ਕੁਝ ਨ ਕੁਝ ਸਾਮਗ੍ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੂੰਕਿ 
ਨਿਰਗੁਣਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸਗੁਣਵਾਦੀ ਦੋਵੇ' ਭਗਤੀਆਂ 

ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ 

ਕਥਾਵਾਂ , ਸੈਕੇਤਾਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਆਦਾਨ-ਪੁਦਾਨ 

ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਸਗੁਣਵਾਦੀ-ਤੱਤ੍ਰ ਦਾ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਅਵਤਾਰਵਾਦ 

ਅਤੇ ਉਸ ਤੋ' ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਪੌਰਾਣਿਕਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 

ਇਸ ਪ੍ਰਸੈਗ ਵਿਚ ਸਗੁਣਵਾਦੀ-ਤੱਤ੍ਰ ਨੂੰ ਪੌਰਾਣਿਕ-ਤੱਤ੍ਰ ਮੰਨ 

ਕੇ ਚਲਣਾ ਹੀ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਚਾਰ 
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ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ -- (ਉ) ਬੀਜ ਰੂਪ ਵਿਚ 
ਪੌਰਾਣਿਕ ਕਥਾਵਾਂ, (ਅ) ਪੌਰਾਣਿਕ ਸੈਕੇਤ, (ਏ) ਪੌਰਾਣਿਕ 

ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, (ਸ) ਪੰਰਾਣਿਕ ਭਾਵਨਾ। 

(ਉ) ਮੁਕਤਕ ਕਾਵਿ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ 

ਪੰਰਾਣਿਕ ਕਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੌਰਾਣਿਕ 

ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਕਿਸੇ ਨ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ 
ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ' : 

(1) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਬ੍ਹਮਾ-ਨਾਭਿ-ਕਮਲ 

(ਗੁ ਗ੍ੰ.੨੨੭) 

_ (2) ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਬ੍ਹਮਾ-ਵੇਦ 

(ਗੁ.ਗੰ.੪੨੩) 

(3) ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਾਨ੍ਹ-ਗੋਪੀ 

(ਗੁ ਗ੍ੰ.੪੪੫) 
(4) ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ-ਪਰਾਕਮ 

(ਗੁ.ਗੁੰ.<੦੩) 

(5) ਗੁਰੁ ਅਮਰਦਾਸ ਪ੍ਹਲਾਦ-ਉੱਧਾਰ 

(ਗੁ.ਗੰ.੧੧੫੪-੫੫) 

(6) ਗੁਰੁ ਅਮਰਦਾਸ ਪ੍ਹਲਾਦ-ਉੱਧਾਰ 

(ਗੁ ਗੰ.੧੧੩੩) 
(7) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੌਂਤਮ-ਅਹਿਲਿਆ 

(ਗੁ.ਗੰ.੧੧੪੩-੪੪) 

(8) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਰਾਜਾ ਹਰਿਸ਼ਚੰਦ 

(ਗੁ.ਗੁੰ.੧੩੪੪) 

(9) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਬਲਿ-ਵਾਮਨ 

(ਗੁ.ਰੰ.੧੩੪੪) 
(10) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜਨਮੇਜਯ 

(ਗੁ.ਗੁੰ.੧੩੪੪) 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੇ ਉੱਧਾਰ ਨਾਲ ਸੈਬੈਧਿਤ 

ਕਥਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਕੁਝ ਅਧਿਕ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕੇਵਲ 

ਘਟਨਾ-ਸਾਰਾਂਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ - ਲੰਤਮ ਤਪਾ 

ਆ/ਹ/ਨਿਆ /ਏਸਤ੍ਾੰ /ਤਿਸ਼ ਦੇਖਿ /ਇੰਦ ਲਭਾਇਆ/ ਸ਼ਹਸ਼ 

ਸਰਨ /ਚਹਨ ਭਗ ਹੂਏ ਤਾ ਮਨਿ ੫ਛੰ ਤਾਇਆ / 
(ਗੁ ਰੰ .੧੩੪੩-੪੪) 

(1) ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪ੍ਹਲਾਦ-ਹਿਰਣਯਕਸ਼ਿਪੁ 

(ਗੁ ਗੰ ੯੮੪) 
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(2) ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਾਹਨਵੀ-ਭਗੀਰਥ 

(ਗੁ .ਗੰ.੧੨੬੩) 

(3) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਵਿੰਦਾਵਨ-ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ 

(ਗੁ.ਗੰ.੪੭੦) 

(4) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਕਮਲ- ਨਾਭਿ-ਬ੍ਰਹਮਾ 

(ਗੁ.ਗੰ.੪੮੯) 

(5) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ __.ਯਸ਼ੋਧਾ-ਕਾਨੂ 

(ਗੁ .੍ਰੰ.੭੫) 
(6) ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ-ਬਲਭਦ੍ਰ 

(ਗੁ.ਰੰ.੧੬੫) 

(7) ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗਜ ਦਾ ਤਾਸ 

(ਗੁ.ਗੰ.੬੩੨) 

(8) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਛੀਰ-ਸਮੁੰਦ 

(ਗੁ ਗ੍ਰੰ.੩੫੦-੫੧) 

(9) ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਿਦੁਰ 

(ਗੁ.ਗੁੰ.੧੩੦੯) 

(10) ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ __ਅਜਾਮਿਲ 

(ਗੁ.ਰ੍ੰ.<੩੨) 

(11) ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ _-“ _ਕੁਵਲਯਾਪੀੜ 

(ਗੁ.ਗੰ.੬੦੬) 

(12) ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਚਾਣੂਰ-ਕੰਸ 

(ਗੁ.ਰੰ.੬੦੬) 
ਇਕ ਵੰਨਗੀ ਵੇਖੋ - ਨਿਸ਼ਨ ਝਲਭਦ੍ ਗੁਰ ਪਗ ਲ/ਗ 

/ਧਿਆਵੰ /(ਗੁ ਰੰ .੧੬੫)। 

(ਏ) ਪੌਰਾਣਿਕ ਬੀਜ-ਕਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਤੋ 

ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਪੰਰਾਣਿਕ ਨਾਂਵਾਂ-ਥਾਂਵਾਂ 
ਅਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤ ਹੋਈ 

ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਦਾ ਸਹੀ ਬੋਧ 

ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀ 

ਹੈ। ਨਮੂਨੇ ਵਜੋ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ -- ਅਸੁਰ, 
ਅਰਸਠਿ ਤੀਰਥ, ਅਵਤਾਰ, ਅੰਸਾ ਅਉਤਾਰ, ਅਜਾਮਿਲ, 

ਈਸਰ (ਈਸੂਰ), ਇੰਦ, ਇਦਾਸਣਿ (ਇੰਦਾਸਨ), ਇੰਦਾਪੁਰੀ, 
ਕੁਵਲੀਆਪੀੜ, ਕਲਿਯੁਗ, ਕਿਸਨ, ਕੇਸਵ, ਕਾਮਧੇਨੁ , 

ਕਾਲਜਮਨ, ਕਾਲਨੇਮ, ਕੌਸ, ਕਾਨ੍ਹ, ਕੇਦਾਰ, ਕਮਲ-ਨਾਭਿ, 

ਖੀਰ (ਛੀਰ ਸਮੁੰਦ), ਗੋਪੀਆਂ, ਗਣ, ਗੈਧਰਬ, ਗਾਣਿਕਾ, 

ਗੋਪਾਲ, ਚਿਤ-ਗੁਪਤ, ਚਾਂਡੂਰ, ਚਤੁਰਭੁਜ, ਜਸੁਦਾ, 

,ਜਰਾਸੰਧਿ, ਦੁਰਜੋਧਨ, ਦੋਪਦੀ, ਦਮੋਦਰ, ਧੁ ਵ, ਨਾਰਦ, 
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ਪਾਰਬਤੀ, ਪਾਰਜਾਤੂ , ਪ੍ਹਲਾਦ , ਬਰਮਾ, ਬ੍ਹਮ-ਲੋਕ , ਬਲੀ, 

ਬਿਸਨ, ਬਿੰਦਾਬਨ, ਬਲਭਦ , ਬਿਦਰ, ਬਲਿਰਾਮ, ਭਗੀਰਥ, 

ਮਹਾਦੇਵ, ਮੁਰਾਰਿ, ਮਧਸੂਦਨ , ਮਹਿਖਾਸਾ, ਮੋਹਿਨੀ, ਰਾਵਣ, 

ਰਕਤਬੀਜ, ਰਾਮ, ਰਘੁਰਾਇ, ਰਿਖੀਕੰਸ, ਵਾਸੁਦੇਵ, 

ਸਹਸ੍ਬਾਹੁ, ਹਰਣਾਖਸਿ, ਤ੍ਰਿਕਿਵਣਿ ਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 

ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ । “ਰਾਮ' ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਵਰਤੋ' ਸਭ ਤੋ ਅਧਿਕ ਹੈ। 

(ਸ) ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪੌਰਾਣਿਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੰਥ 
ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸਮੇਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਨਿਰਗੁਣ 

ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਰਾਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਉੱਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 

ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਯੁਗ ਵਿਚ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵਿਘਨ 

ਪਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਜਿਵੇ ਕਿ ਮੂਰਤੀ-ਪੂਜਾ, 

ਜਾਤਿ-ਪਾਤਿ, ਕਰਮ-ਕਾਂਡ, ਪਾਖੰਡ-ਪ੍ਰ ਦਰਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦਾ 

ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਅਵਤਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤਿ ਕਿਸੇ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸਥਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਭਗਤਾਂ 

ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਦੀ 
ਰੀਤ ਦੀ ਰਜ ਕੇ ਪ੍ਸ਼ੋਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ - (1) ਗੱਰ 

ਲਗਾ ਲਗ ਭਗਤ ਓਘਾ/ਇਆ ਪੈਜ ਰਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ 

ਰਾਜੇ / ਹਰਣਾਖਸ਼ ਦੁਸਟ ਹਨਿ ਆ/ਨਆ ਪ੍ਹਲਾਦੁ ਤਰਾ/ਇਆ / 

(ਗੁ.ਗ੍ੰ.੪੫੧); (2) ਰਾਮ ਕਾਰ /ਕਰਪਾ ਲੰਹੁ ਉੜਾਨੇ / ਜਿਉਂ 
ਪਕਾਡ ਦ੍ੱਪਤਾੀ ਦੁਸ਼ਟਾ ਆਨ? ਗੰਨੇ ਗੰਠ ਲਾਜ /ਨਿਵਾਰੇ / 

(ਗੁਗ੍ੰ.੯੮੨)। 

ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਭੱਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਵ-ਤੁਲ 

ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਭਗਤੀ ਅਤੇ 

ਦਰਬਾਰੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ 
ਸ੍ਰ ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 
ਵਿਅਕਤਿਤਵਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਵਤਾਰੀ-ਪੁਰਸ਼ 

ਅਥਵਾ ਪੁਰਾਣ-ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵੈਇਆਂ (ਵੇਖੋ) 

ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭੱਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੇ 
ਅਵਤਾਰ ਸਨ। ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੀ ਅਵਤਾਰ-ਪਰੈਪਰਾ ਤੋਂ ਭੱਟਾਂ ਦੇ 

ਉਦਗਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਥੇ 

ਇਕ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹਨ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰ 

ਗੁਰੂ , ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਵੀ ਉਤਰੋਤਰ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕੌ ਜੋਤਿ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ - ਜੋਤਿ ਰਾਂਪ ਗਰ 

ਆਪ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕਹਾਯਉਂ / ਤਾ ਤੰ ਅੰਗਦੁ ਭਲਓਂ ਤਾਤਾ 

ਸਿਉਂ ਤਤੁ ਮਲਾਲਉਂ / #ਆੰਗੀੰਦ /ਕਰਘਾ ਧਾ/ਰ ਅਮਰ ਸ਼ਤਿਗ੍ਰ 



ਸਚ (ਸੈਕਲਪ) 

'ਝ੍ਰ ਕਾੀੀਆਓਂ / ਅਮਰਦਾਸ ਅਮਰਤ ਛਤੁ ਗੁਰ ਰਾਮ/ਹ 

ਦੀਆਂ / ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਦਰਸਨੁ ਪਗ/ਸ ਕਹਿ ਮਥਰਾ ਆੰਮ੍ਤਿ 

ਝਯਣ / #ਗ/ਤ ਪੰਚ ਪ੍ਰਆਣ ਗੁਰ ਆਰਜ਼ਨੁ /ਪਥਹ ਨਯਣ / 

(ਗੁਗੰ.੧੪੦੮)। 

ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਦਾ ਅਵਤਾਰ 

ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ - ਤੂ ਤਾ ਜਾਨੈਕ ਰਾਜਾ ਆਓਂਤਾਰ ਸ਼ਥਦੁ 

ਨਸ਼ਰ ਸਾਹੁ ਰਹਹਿ ਜਗਤ ਜਲ ਪਦਮ ਛੀੰਚਾਰ/ ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪ ਨਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਠੇ ਜਗ ਆਹ 

ਪਰਵ/ਨਯਓਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਗੁਰੂ 

ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਉਸਤਤ ਸਮੇਂ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਅਵਤਾਰਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾ 

ਹੋਰ ਵੀ ਤੀਬਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ - ਸੈਖ, ਚਕੁ , 

ਗਦਾ, ਪਦਮ - ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ 

ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ - ਸ਼ਥਰ /ਚਤਾ ਭਗਤਾ /ਹਿਤਾ ਭੇਖ ਧਰਿ 

ਹਰਨਾਖਸ਼ ਹਾਂਰਓ ਨਥ /ਝਿਦਾ/ਨ ਜੀਉ /ਸੰਥ ਚਜ਼ ਗਦਾ ਪਦਮ 

ਤਾ/ਹ ਜੀਓ / (ਗੁ .ਗੰ.੧੪੦੨)। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ 

ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਲਗਿਆਂ ਵੀ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ 

ਪਾਰਬ੍ਹਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਦਸਿਆ ਹੈ -- ਪਰਤਛ /ਓਦੈ ਗੁਰ 
ਅਰਜਨ ਕੰ ਹੱਨ ਪੂਰਨ ਲ੍ਰਹਨ /ਨੈਵਾਲ਼ ਲ?%ਉ / 

ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ 
ਵਿਚ ਅਵਤਾਰਤ੍ਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਭੱਟ-ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਣ 

ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭੱਟ-ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅਵਤਾਰਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾ 

ਦਾ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭੱਟਾਂ ਦੇ 

ਸਭਿਆਚਾਰ, ਪੰਰਾਣਿਕਤ ਸੈਦਰਭਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ 

ਪਰੋਪਰਾ ਤੋ ਭਲੀ-ਪਾਂਤ ਪਰਿਚਿਤ ਸਨ। 

ਸਚ (ਸੈਕਲਪ) : ਵੇਖੋ 'ਸਤਿਨਾਮ'। 

ਸਚਖੰਡ : ਵੇਖੋ 'ਜਪੁਜੀ'। 

ਸਚਾ-ਸਉਦਾ : ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਸਚ ਉਤੇ 
ਆਧਾਰਿਤ ਵਪਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ 

ਕਿਹਾ ਹੈ -- ਨਾਨਕ ਵਸਤੂ ਪਛਾਣਸੀ ਸ਼ਚ ਸਉਦਾ /ਜਿਸ਼ 

ਪਾਨ / (ਗੁ.ਗੰ .੧੮)। ਸਚੇ ਸਉਂਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ , ਸ਼ਬਦ ਸਭ ਇਕ 
ਹੀ ਹਨ, ਇਹ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੱਚਾ ਸਉਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਰਤਨ 

ਸਚਾ-ਤਖਤ 

ਰੂਪੀ ਸਉਦੇ ਨਾਲ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ - ਇਕਾ ਬਾਣਾ 

ਇਕ ਗੁਰ /ਇਕੋਂ ਸਬਦੁ ਵਚਾ/ਰ / ਸ਼ਚਾ ਸੰਦਾ ਹਟ ਸਚ 
ਰਤਨ ਡਰੇ ਭੰਡਾਰ / (ਗੁ ਗੀ .੪੬)। 

ਉੱਜ ਇਹ ਉਕਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਇਕ ਉਪਕਾਰ 
ਲਈ ਰੂੜ੍ਹ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮਸਾਖੀ ਅਨੁਸਾਰ 

ਬਾਬੇ ਕਾਲੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੂੰ ਸੈਸਾਰਿਕਤਾ ਵਿਚ ਲੀਨ 

ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੌਦਾਗਰੀ 

ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਬੇ ਕਾਲੂ 

ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਤੋਰਦਿਆਂ 

ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ। 

ਅਜੇ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਕੋਹ ਹੀ ਗਏ ਸਨ ਕਿ 
ਨੰਗੇ-ਧੜੇਗੇ ਭੁਖੇ ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਇਕ ਮੰਡਲੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 

ਮੁੱਖ ਸਤਰੇਣ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਲੇ 
ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਵੀਹ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ 

'ਖ਼ਰਚ ਕੇ, ਭੋਜਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋ` ਵੱਧ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਖਰਾ ਜਾਂ 

ਸੱਚਾ ਸੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਫਲਸਰੂਪ 20 ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਘਿਉ 

ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਧ ਸਾਮਗੀ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ 

ਕਰਾਇਆ । ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਰਤੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ 

ਹੋਇਆ। ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚਪੇੜਾਂ 

ਮਾਰੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰਾਇ ਬੁਲਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਾ 

ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਬਾਬੇ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਅਤੇ 

20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਕੌਲੋਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਇ ਨੇ 

ਬਾਬੇ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਬਾਲਕ ਨਾਨਕ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ-ਸਥਾਨ ਚੂਹੜਕਾਣੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਥੇ 
ਇਕ ਸੁੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਸਚਾ-ਸੁਖ : ਵੇਖੋ “ਜਾਗਤਿਕ ਸੁਖ-ਦੁਖ'। 

ਸਚਾ-ਤਖਤ : “ਤਖ਼ਤ” ਫ਼ਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਤੇ 

ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੈਠਣ ਦੀ ਚੌਕੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਦ ਵਿਚ 

ਰਾਜ-ਸਿੰਘਾਸਨ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲਗਿਆ। ਗੁਰੁ 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਸੋਲਹਿਆਂ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ 
ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਯੋਗ ਬੈਦਾਂ ਹੀ ਤਖ਼ਤ ਉਤੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

- ਤਥਾ/ਤਿ ਝਹੈ ਤਖਤ ਕੀ ਲਾ/ਏਕਾ / (ਗੁ ਗੀ .੧੦੩੯)। 

ਜਨ ਸਾਧਾਰਣ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਨਿਰਾਕਾਰ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਤੇ ਸਾਕਾਰ ਸਰੂਪ ਦਾ ਆਰੋਪਣ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਚਯ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ 



ਸਚਾ-ਪਾਤਿਸਾਹ 

ਉਸ ਸੱਚੇ ਤਖ਼ਤ ਉਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬਾਕੀ 

ਅਸਥਾਈ ਹਨ, ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਹਨ - ਤਹ ਸ਼ੱਠਿ ਅਵ੍ਰ ਨ ਕਇ 

ਕਾ ਆਖ ਵਥਾਣਿਆ / ਸਚੋ ਤਖਤਿ /ਨਿਵਾਸ਼ ਹੋਰ ਆਵਣ 

ਸਾ/ਣਆ/ (ਗੁ.ਰੀ .੧੨੭੯)। 

ਸਚਾ-ਪਾਤਿਸਾਹ : 'ਪਾਤਿਸਾਹ' ਫ਼ਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ 'ਬਾਦਸ਼ਾਹ” 
ਦਾ ਤਦਭਵ ਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਮਾਲਿਕ 
(ਬਾਦ-ਸ਼ਾਹ)। ਸੈਸਾਰਿਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜਨ ਲਈ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ 'ਸੱਚਾ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ" ਕਿਹਾ ਹੈ 

- ਸਚਾ ਤੰਗੀ ਕੁਦਗੰਤਿ ਸ਼ਚੈ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ / (ਗੁ .ਗੀੰ .੪੬੩)। 

ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਸਾਰਿਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਛਿਣ-ਭੈਗਰ ਹਨ, ਨਾਸ਼ਮਾਨ 

ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਥਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ “ਸੱਚਾ 

ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ” ਹੈ। 

ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ-ਯੁਗਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ 
ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿਦ ਸਿੰਘ ਦੇ 

ਇਕ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ -- ਤੋਰਾ ਸਾਚੋ ਦੌਗ ਸਾਚੋਂ 

ਨਰਮਾ ਸਰਨ'ਸ਼ਾਚੋਂ, ਸ਼ਾਚੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਨ ਗੋਝੈਂਦ ਕਹਾਲੋਂ ਹੈ / 

ਸਚਿਆਰ/ਸਚਿਆਰਾ : ਵੇਖੋ 'ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ”। 

ਸਚੀ/ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ : ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਬਾਣੀ ਜੋ 
ਸਚ ਦਾ ਪ੍ਕਾਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਜੋ ਬਾਣੀ ਸਚ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ 

ਕਰਦੀ ਉਹ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਕੱਚੀ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਉਤਰੀ 
ਬਾਣੀ 'ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ” (ਵੇਖੋ) ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ 
ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰੀਸੋ-ਰੀਸੀ ਜੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ , 

ਉਹ “ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ” (ਵੇਖੋ) ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ -- 

ਸ਼ਤਿਗੁਰ ਕੀ? ਬਾਣੀ ਸਤਿ ਸਰਪ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਝਣ?ਐ / 
ਸਤਿਗੁਰ ਕੰ ਰਸ ਹਨ ਕਚ ਛੁ ਬੋਲਦੇ ਸੇ ਠੁ/ੜ਼ਿਆਰ ਕੁੜੇ 

ਝ/ੜਿ ਪੜਾਆੰ / (ਗੁ .ਗੰ .੩੦੪)। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 

ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਵਹੁ /ਨੈਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੰ 
/#ਹੰਰੇਹੇ ਗਾਵਹੁ ਸ਼ਚਾੰ ਬਾਣ? / (ਗੁ .ਰੀ੍ .੨੦)। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਵ ਨੇ ਵੀ ਸਾਚੀ-ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ 

ਹੈ - ਸਾਚਾ ਬਾਣਾ /ਸਿਉਂ ਧਰੇ ਪਿਆਰ / (ਗੁ .ਰੰ.੬੬੧)। 

ਸਤ-ਦੀਪ : ਵੇਖੋ 'ਸਪਤ-ਦੀਪ'। 

ਸਤਿ-ਸੈਗਤਿ 

ਸਤ-ਪੁਰੀਆਂ : ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੈਬੰਧਿਤ ਸੱਤ ਪਵਿੱਤਰ 
ਤੀਰਥ ਜਾਂ ਧਰਮ-ਧਾਮ, ਜਿਵੇਂ ਅਯੋਧਿਆ, ਮਥੁਰਾ, ਮਾਯਾ 

(ਹਰਿਦੁਆਰ), ਕਾਸ਼ੀ (ਬਨਾਰਸ), ਕਾਂਚੀ, ਅਵੈਤਿਕਾ (ਉਜੈਨ) 

ਅਤੇ ਦ੍ਰਾਰਿਕਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਸੈਕੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰੂ ਸੋਲਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ -- ਗੰਗਾ ਜਮੁਨਾ 

ਕੰਲ ਕੰਦਾਰਾ/ ਕਾਨ ਕਾਂਤਾ ਪਗ ਦੁਆਰਾ / ਕੰਗਾ ਸਾਗਰ 

ਸੈਣੀ ਸੰਗਮ ਅਠਸਾਠਿ ਆੱਕਾ ਸਮਾਈ ਹੇ / (ਗੁ .ਰੰ.੧੦੨੨)। 

ਸਤਰੋਜ : ਇਹ ਅਰਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਜਗਤ-ਪ੍ਰਸਿੱਧ 
ਖੇਡ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਸਾਤ ਜਾਂ ਲਕੜ ਦੇ 

ਸਾਫ਼ ਫਟੇ ਉਤੇ ਖੇਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ 64 ਖ਼ਾਨੇ ਬਣੇ ਹੋਏ 

ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ 16, 16 ਮੋਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ 

ਅੰਤਰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਅਥਵਾ 

ਖ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਅਗੇ ਉਸ ਦੀ ਚਾਲ ਬੈਦ 

ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਡ 

ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ 

ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੁਚੀ ਪੂਰਵਕ ਖੇਡਿਆ 

ਜਾਂਦਾ । ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਹਾਰ ਜਿਤ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ 

ਨਿਕਲਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਸ਼ਤਰੈਜ ਦੀ 
ਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਲ ਸੈਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ -- ਸ਼ਤਰੰਜ 

ਬਾਜਾ ਪਕੀ ਨਾਹੀ ਕਦੀ ਆਵੈ ਸ਼ਾਗੀ / (ਗੁ ਰੀ .੩੫੯)। 

ਸਤਾ-ਡੂਮ : ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਕੀਰਤਨ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਰਬਾਬੀ ਜੋ ਰਾਇ ਬਲਵੰਡਿ ਦਾ ਭਾਈ 

ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ 

ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਲਿਖੀ ਸੀ - ਵਾਰ ਰਾਇ ਬਲਵੀਡਿ ਤਥਾ 

ਸਤੀ ਡੂੰਨ7 ਆਧ? /(ਨਾਮਾਂਤਰ - “ਟਿਕੇ ਦੀ ਵਾਰ”) ਵੇਖੋ “ਰਾਇ 

ਬਲਵੰਡਿ'। 

ਸਤਿ-ਸੈਗ : ਵੇਖੋ 'ਸਤਿ-ਸੈਗਤਿ'। 

ਸਤਿ-ਸੈਗਤਿ : ਸਤਿ-ਸੈਗਤਿ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਉਨਤੀ ਦਾ 

ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਚਹੁੰਆਂ ਮਾਰਗਾਂ 

(ਗਿਆਨ, ਕਰਮ, ਯੋਗ ਅਤੇ ਭਗਤੀ) ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਸਥਾਨ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਵੱਸ ਸਮਝਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਅਨੇਕ ਸਾਧਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤਿ 

ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ 



ਸਤਿ-ਸੈਗ 

ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹੋਈ ਹੈ। 
ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਾਧਨਾ ਕੋਈ ਸਰਲ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ। 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਸਾਧਕ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ 
ਉਤੋ' ਥਿੜਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਧਨਾ ਜਾਂ ਭਗਤੀ ਦੇ 

ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਲੋੜ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 

ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਉਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ, ਇਹ ਲੌੜ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ , ਪਰ ਸਿੱਧੀ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋ 

ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਅਧਿਕ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਾਧਨਾ ਦਾ 
ਮੁੱਢਲਾ ਬੋਧ ਪਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋ ਬਾਦ ਸਾਧਨਾ 
ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਧਰਾਂ ਉਤੇ ਜਿਗਿਆਸੂ 

ਨੂੰ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ 
ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਸਾਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਤੋ' ਇਲਾਵਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰ੍ਰਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ 
ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਵੀ ਆਵੱਸ਼ਕਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 

ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੋ' ਬਾਦ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ 

ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੇ੍ਰਣਾ ਦੇਣ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਿੜ੍ 
ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿਚ ਨਿਖਾਰ ਲਿਆਉਣ 
ਲਈ ਸਤਿ-ਸੋਗਤਿ ਦਾ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। 

ਸਤਿ-ਸੈਗਤਿ ਤੋ' ਭਾਵ ਹੈ ਸੱਚਾ, ਸੇਸ਼ਠ ਜਾਂ ਉਤਮ 

ਸਾਥ। ਇਹ ਸਾਥ ਚੂੰਕਿ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਤਿ-ਸੈਗਤਿ 

ਦਾ ਭਾਵ-ਬੋਧ ਸਤਸੈਗ, ਸਾਧ-ਸੰਗਤਿ, ਸਾਧ-ਸੈਗ, 

ਹਰਿ-ਜਨ-ਸੈਗਤ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿ-ਸੈਗਤਿ ਜਾਂ ਸਾਧ-ਸੈਗਤਿ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ 

ਬੌਧ-ਮਤ ਦੀ ਸੰਘ-ਪਰੇਪਰਾ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ 

ਦਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਅਤੇ ਸਹੀ ਵਿਕਾਸ ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਸੋਤਾਂ, 

ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਸਤਿ-ਸੰਗਤਿ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਇਤਨੇ ਅਧਿਕ 
ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਉਸਤਤਿ ਹੀ ਨਹੀਂ 

ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਤਸੁਕਤਾ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਸੈਤ ਕਬੀਰ 
ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ -- ਕਛੀਰ ਸੰਗਤਿ ਕਗੰਐ ਸ਼ਾਧ ਕਾਂ ਆਤਿ ਕਰੈ 

ਨਿਰਝਾਹੁ / ਸ਼ਾਕਤ ਸੰਗ ਨ ਕਨਜੰਐ ਜਾ ਤੇ 2ਇ ,ਬਿਨਾਨੁ / 

(ਗੁ ਗੰ.੧੩੬੯)। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਮ ਸੈਗਤ 
ਨਾਲ ਹਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉਤਮ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 

ਅਵਗੁਣ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰੁੰਦੀ ਹੈ 

ਸਤਿ-ਸੈਗਤਿ 

- ਉਤਮ ਸੰਗਤਿ ਉਤਮੁ ਹੋਵੈ / ਗੁਣ ਕਉ ਧਾਵੈ ਅਵਗਣ 
ਧੋਵੈ / (ਗੁ ਗੰ.੪੧੪)। ਸਤਿ ਸੈਗਤਿ ਦੇ ਕੀਹ ਲੱਛਣ ਹਨ? 

ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਆਪ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ 
ਹਨ ਕਿ ਸਤਿ-ਸੈਗਤਿ ਉਹ ਹੈ ਜਿਥੋ ਕੇਵਲ ਇਕ ਨਾਮ ਦਾ 

ਹੀ ਵਿਖਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਹੀ ਇਕ-ਮਾਤਰ 

ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਸਿਆ ਹੈ - ਸਤਸ਼ੰਗਤਿ 
ਕੀਸੀਂ ਜਾਣਾਆੰ //ਜਥੰ ਏਕੇ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣਨਐ / ਏਕੇ ਨਾਮ ਹੁਕਮ 

ਹੈ ਨਾਨਕ ਸ਼ਤਿਗਾਓ ਦੀਆ ਬੁਝਾਇ ਜੀਉ / (ਗੁ ਗੰ .੭੨)। 
ਧਾਰਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋ' ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੇਲੇ ਜੁੜ 

ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਤਿ-ਸੈਗਤਿ ਜਾਂ ਸਾਧ 

ਸੈਗਤਿ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੈਥੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ 
ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਦੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਲੋ ਰੁਚੀ 

ਹਟ ਕੇ ਗੁਰੂ-ਚਰਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ , ਚਿੱਤ-ਬਿਰਤੀ ਵਿਚ 

ਇਕਾਗਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਅਨੁਸਾਰ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ - 
“ਮਰਦਾ/ਨਿਆ, ਜੇ ਸਤਿਸੰਗ ਨਹੀੰ ਕਰਦੇ ਸੌ ਨੈਸ਼ਫਲ ਹੌਨ, 

ਮਾਨੁਖ ਦੇਹ ਭਗਵੰਤ ਨੰ ਜੋ /ਦਿਤਾੰਂ ਹੈ ਲੇ ਪਰਓਂਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ, 

ਸ਼ਤਸ਼ੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੋਂ ਨਾਮ ਜਪਣੋਂ ਨੂੰ, ਸੌ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਏ 

ਤੇ ਦੇਹੀ ਸਫਲ ਹਾਂਦਾ ਹੈ /ਸਤਿਸੰਗ ਕਰਨ ਤੌਂ ਪਾਂਵਿਤ੍ ਹੋਵਦਾ 
ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਪੁਤਾਪ ਤੇ ਸ਼ਦਗਤਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਦ ਹੈ /” 

ਇਸ ਕਥਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿ ਸੈਗਤਿ ਨਾਲ 

ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਵਿਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ 

ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਸ ਦੀ ਛੋਹ ਨਾਲ 
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੂਰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਿਤ 
ਵਿਅਕਤੀ ਸਤਿ ਸੈਗਤਿ ਵਿਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਾਵਨ ਰੋ ਜਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵੱਸ਼ਕ ਸ਼ੁੱਧੀ 
ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ -- ਜਿਉਂ ਛੁਹਿ ਪਾਰਸ ਮਨੂਰ ਭਏ ਕੰਚਨ /ਤਿਓਂ 
ਪਤਿਤ ਜਨ #ਲਿ ਸੰਗਤਾ ਸ਼ੁਧ ਹੋਵਤ ਗੁਰਮਤ? ਸ਼ੁਧਹਾਧੋਂ / 

(ਗੁ ਗ੍ੰ.੧੨੯੭)। 
ਸਾਧ-ਸੈਗਤਿ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ' ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਇਸ 

ਲਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇ ਵੈਰ- ਵਿਰੋਧ ਦੀ 
ਭਾਵਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾ-ਪਰ ਕਾ ਭੇਦ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ, ਸਭ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ -- /ਇਸ਼ਨ ਗਈ ਸਭਾ 

ਤਾ/ਤਾ ਪਰਾਈ/ ਜਬ ਤੇ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਆਹ ਪਾਈ / ਨਾ ਕੇ 

ਬੰਗੀ ਨਹ ਬਿਗਾਨਾ ਸਗਲ ਸੰਗਿ ਹਮ ਕਉਂ ਥੰਨੇ ਆਈਂ/ 

(ਗੁ ਗਰੰ੧੨੯੮੯)। ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 

ਸਾਧਸੈਗ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਲੇ ਕਪੜੇ ਨੂੰ ਧੋਬੀ-ਘਾਟ 



ਸਤਿ-ਸੈਗਤਿ 

ਉਤੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਸ ਦੀ ਮੈਲ ਕਟ ਜਾਂਦੀ 

ਹੈ, ਉਹ ਸਵੱਛ ਹੋ ਕੇ ਪਰਤਦਾ ਹੈ , ਇਵੇਂ ਸਾਧ ਸੈਗਤਿ 

ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੁੱਧੀ ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਸਾਧਨ ਹੈ। 

ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ “ਔਰਗਸ਼ਾਲਾ” ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇ' ਕਿਸੇ ਅਰੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਭਿਆਨਕ 

ਰੋਗਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਿਤ ਲੋਕ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿ ਸੈਗਤਿ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਵੀ 

ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੱਖਤਾ ਨੂੰ ਭਵਸਾਗਰ ਵਿਚੋਂ ਤਾਰਨ ਦਾ 
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਰਲ ਉਪਾ ਸਾਧ-ਸੈਗਤਿ ਹੈ। 

ਨੂੰ ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਬੈਕੁੰਠ ਤੋੱ` ਵੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਸਮਝਿਆ ਹੈ - ਜਥ 

ਲਗੁ ਮਨਿ ਬੰਕੁੰਠ ਕੀ ਆਸ਼/ ਤਬ ਲਗ ਹੋਇ ਨਹੀ ਚਰਨ 

ਨਿਵਾਸ਼ /ਕਹ ਕਲਰ ਇਹ ਕਹੀਐ ਕਾਹੇ /ਸ਼ਾਧ ਸੰਗ/ਤ ਬੰਕੁੰਠੇ 

ਆਹਹਿ/ (ਗੁ ਗੰ .੩੨੫)। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ 

ਦੁਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਜੀਵਨ 

ਉਤੇ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 
ਬ੍ਹਮ-ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚੋ ਨਹੀਂ, ਸਤਿ-ਸੈਗਤਿ ਤੋ 
ਪਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵਿਚ 

ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਸਾਧ ਸੈਗਤਿ ਮਾਣੀ ਸੀ। 

ਸਤਿ-ਸੈਗਤਿ ਦਾ ਮੁਲ-ਮਨੋਰਥ ਭਾਵੇਂ ਜਿਗਿਆਸੂ 
ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿ ਸੈਗਤਿ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਉਪਯੋਗਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ । ਚੰਗੇ 

ਜਾਂ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਚਰਿਤ੍੍ ਵਿਚ 

ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਚਰਿਤ੍ਰ ਨੂੰ ਪਰਖਣ 

ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਸੈਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਦਾ 

ਚੈਗੀ ਸੈਗਤ, ਸੇਸ਼ਠ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਸਤਿ ਸੈਗਤਿ ਵਿਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਮਾਨਸਿਕ 

ਵਿਕਾਸ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਮਨੁਖ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨੌੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 
ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਪਰਸਪਰ ਵਿੱਥਾਂ 

ਮਿਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ 

ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਇਕ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਬਣਦਾ 

ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੌਕ ਪਰਲੋਕ ਦੋਵੇਂ ਸੁਧਰਦੇ ਹਨ। ਅਜ ਦਾ 
ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਸਤਿ-ਸੈਗਤਿ ਰਾਹੀ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ 

ਸਥਿਰਤਾ ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੁ ਅਰਜਨ ਦੇਵ 
ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਮੇਰੇ ਆਧਓਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਤਿਸੰਗਤਿ ਮਲੇਸ਼ ਤਰਿਆ / 

(ਗੁ ਗੌ ੧੦)। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿ ਸੈਗਤਿ ਪਤਿਤ ਨੂੰ 

ਰ੍ ਸਤਿਜੁਗ/ਸਤਿਯਗ 

ਪਾਵਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਤਿਸ਼ਠਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ 
- ਤਿਉਂ ਸਤਸੰਗਤਿ /ਲ ਪਤਿਤ ਪਰਵਾਣ / 

ਮਨੌਖਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ 

ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਅਜ ਵੀ ਸਤਿ ਸੈਗਤਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਰਥ 

ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਰਖਦੀ ਹੈ।ਸਤਿ ਸੈਗਤਿ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸੈਤੁਲਨ 

ਲਈ ਸਦਾ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਸਤਿਗੁਰੂ : ਵੇਖੋ 'ਗੁਰੂ'। 

ਸਤਿਜੁਗ/ਸਤਿਯੁਗ : ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ 'ਸਤਿਜੁਗ' ਸ਼ਬਦ 
ਦੀ ਵਰਤੋ ਅਨੇਕ ਥਾਂਵਾਂ ਉਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮਿਥਿਹਾਸ 

ਅਨਸਾਰ ਚਾਰ ਯੁਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਯੁਗ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 

ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਣੀ 
ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇਕ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇੱਛਾ 

ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ 

ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਯੁਗ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ 

ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਸਨ 

ਅਤੇ ਇਕੋ ਦੇਵਤੇ ਦੀ, ਸਮਾਨ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। 
ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 17 ,28,000 ਵਰ੍ਹੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ 

ਹੈ। ਸੰਤਾਂ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਸ਼ਠ ਯੁਗ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਦੀ 

ਪ੍ਸ਼ੈਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੁਗ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਮਰ ਚਾਰ ਸੌ 

ਵਰ੍ਹੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਨਾਮਾਂਤਰ ਕ੍ਰਿਤ ਯੁਗ” ਵੀ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ 

ਪਹਿਲਾਂ ਘੁਪ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜਦ ਆਪਣੇ ਸਗੁਣ ਰੁਪ ਵਿਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਯੁਗਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਤਦ ਸਭ ਤੱ 

ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਯੁਗ ਦਾ ਆਰੈਭ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਯੁਗ ਵਿਚ 

ਮਨੌੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਸਤਿ ਅਤੇ ਸੈਤੋਖ ਦੀ ਪ੍ਮੁਖਤਾ ਸੀ। 

ਲੋਕੀਂ ਗਹਿਰ-ਰੀਭਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸਚ 

ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਸੈਤੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ 

ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪੁੰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 

ਸਿਖਿਆ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੈਘਰਸ਼ ਦਾ 

ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਯੁਗੀ ਲੋਕ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ 

ਵਿਚ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ 

ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਯੁਗ ਵਿਚ ਸਾਰੇ 

ਸਤਿਵਾਦੀ ਸਨ - ਸ਼ਤਜੁਜਿ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਸ਼ਰੰਰਾ / ਸਤਿ ਸਤਿ 



ਸਤਿਨਾਮ 

ਵਰਤੀ ਗ/ਹਿਰ ਗੰਭੰਰਾ /ਸ਼ਚਾ ਸ਼ਨੰਹਿਲ ਸ਼ਚ ਪਰਸ ਸ਼ਾਚੈ ਹੁਕਮ 

ਚਲਾਈ ਹੈ / ... ਸ਼ਤਜ਼/ਗਿ ਸ਼ਾਚ ਕਹੰ ਸਭ ਕੋਈ / ਸਚ ਵਰਤੰ 

ਸਾਚਾ ਸੋਈ/ ਆਨਿਮ/ਮ ਸਾਚੁ ਭਰਮ ਭਓਂ ਭੰਜਨ ਗਰਮ/ਖ 

ਸਾਚ ਸ਼ਖਾਈ ਹੈ/5/(ਗ.ਗੰੰ.੧੦੨੩)। 

ਸਤਿਨਾਮ : ਮੂਲ-ਮੰੜੁ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮਸੱਤਾ ਦੇ 
ਵਾਚਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 'ਸਤਿ” ਅਤੇ “ਨਾਮ” 

ਦਾ ਸੈਯੁਕਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ । ਸਤਿ (ਸੈਸਕ੍ਿਤ-'ਸਤ੍ਯ”) ਦਾ ਅਰਥ 

ਹੈ ਸਦਾ ਵਿਦਮਾਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਪਦ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਿਤੇ 

ਕਿਤੇ “ਸਚ” ਵੀ ਹੈ। ਅਰਥ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਹੈ। 

'ਨਾਮ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 
ਸੈਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ । ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ 'ਸਤਿਨਾਮ” 

ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਿਨ ਕਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ-ਰਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ । ਜਪੁ ਮੰਤੁ ਕੇਵਲ “ਸਤਿ' ਹੈ, “ਨਾਮ' ਸ਼ਬਦ ਇਦੌਤਾ 

ਬੋਧਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਨਾਮ, ਰਾਮਨਾਮ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ 
ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਵੇਦਾਂਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਾਸ਼੍ਯਕਾਰ ਸ਼ੈਕਰਾਚਾਰਯ ਨੇ 

ਪਰਮਾਰਥ ਜਾਂ ਸਤ੍ਯ ਉਸ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ 
ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਸਤਿ 
ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਉਤਪੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ ਦੇ ਕਰਮ ਵਿਚ 

ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਅਸਤ੍ਯ ਹੈ -- ਸਾਂਚ ਸੋਈ 

ਜੰ /ਭਰਹ ਰਹਾਈ / ਉਪਜੀ /ਝਨਸੌ ਡੂੰਠ ਨੂੰ ਜਾਈਂ / (“ਕਬੀਰ 
ਗ੍ਰੰਥਾਵਲੀ' 117)। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸਾਰ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਪਰੇਤੂ 

ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਤ੍ਯ-ਸਰੂਪ ਹੈ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ “ਸਤਿ” ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਅਰਥਾਂ ਦਾ 
ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ਉਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਚਿਤ੍ਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
“ਜਪੁਜੀ” ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ 
ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਦਿ ਵਿਚ (ਸਿ੍ਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ 

ਪਹਿਲਾਂ) ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਆਦਿ ਵੇਲੇ ਸਤ੍ਯ 
ਸਰੂਪ ਸੀ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਸਤ੍ਯ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿਸ਼ 

ਵਿਚ ਵੀ ਸਤ੍ਯ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ - ਆਸਦ ਸ਼ਚ ਜੁਗਾੰਦ ਸਚੁ / 

ਹੈ ਭਾਸ਼ਚੁ ਨਾਨਕਾ ਹੋਸੀ ਭੀਸ਼ਚ /'ਜਪੁਜੀ” ਦੀ 27ਵੀ' ਪਉੜੀ 

ਵਿਚ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਸੱਚੇ 
ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਤਮਾਨ ਹੈ, ਉਹੀ 

ਭੁਤਕਾਲ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹੀ ਭਵਿਸ਼ ਵਿਚ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸਿ੍ਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਨ 
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ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨ ਜਾਏਗਾ, ਅਰਥਾਤ ਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਨਹੀਂ 
ਹੋਵੇਗਾ - ਸੋਈ ਸ਼ੋਲੀਂ ਸ਼ਦਾ ਸ਼ਚ ਸ਼ਹਿ ਸ਼ਾਚਾ ਸਾਚਾ ਨਾਈ / 

ਹੰ ਭ7 ਹੋ ਜਾਏ ਨ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ #ਨਿ ਰਚਾਏ? / 

(ਗੁ.ਗੰ.੯)। ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ 
ਹੈ ਕਿ ਸਤਿ ਚਿਰ-ਨਵੀਨ ਹੈ, ਕਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 

ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਫਿਰ 

ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਦ ਤਕ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ 
ਹੈ ਜਦ ਤਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਸਚ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੈ 

ਨਾਹੀ.ਡੰਤਾ ਕਦੇ ਨ ਪਾਟੈ/ ਨਾਨਕ ਸਹੇੜ ਸਚੋ ਸ਼ਚਾ /ਤਿਚਰ 

ਜਾਪੀ ਜਾਪੰ/(ਗੁ.ਗੰ.੯੫੫-੫੬)। 'ਸਤਿ” ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ 
ਦਾ ਵਰਣਨ ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। “ਰਿਗਵੇਦ” 

(10/8571) ਵਿਚ ਆਕਾਸ਼, ਪਿ੍ਥਵੀ, ਵਾਯੂ ਆਦਿ 
ਪੰਜ-ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਤੋਂ ਹੀ ਸਥਿਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ 

ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ “ਸਤਿ” ਹੀ ਸੀ। ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ 

ਦੇ ਵਾਚਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਣਾ ਕੇਵਲ 

ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜਗਤ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਭਾਰਤੀ 

ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਚ (11000) ਕਹਿਣ ਦੀ 
ਪਰੈਪਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਰ੍ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ “ਸਤਿ”/'ਸਚ” ਨੂੰ ਸਰਵੜ੍ ਪਰਮ- 
ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਾਚਕ ਵਜੋ' ਅਨੇਕ ਥਾਂਵਾਂ ਉਤੇ ਵਰਤਿਆ ਮਿਲਦਾ 

ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ 
ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ' ਭਿੰਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸੇ ਨੇ 

ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਉਸ ਦਾ ਵਿਨਾਸ 
ਕਰਦਾ ਹੈਂ - ਸਾਚਾ ਸ਼ਚ ਸੋਈ ਆਵਰ ਨ ਕੌਈ /ਸੰ7ਨਿ ਸਿਰਜ 

/ਤਨ ਹੀ ਫੁਨਿ ਗੋਈ /(ਗੁ ਗੰ .੧੦੨੦)। 

ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਾਚਕ ਇਸ ਸ਼ਬਦ 
ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋ ਪੁਰਾਤਨ ਹੈ, 
ਜੀਭ ਰਾਹੀਂ ਕਥਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਾਮ 
ਬਨਾਵਟੀ ਹਨ - /ਕੈਰਤਮ ਨਾਮ ਕਾਥੋਂ ਤੇਠੇ ਜਿਹਥਾ /ਆਤਿਨਾਮ 

ਤਰਾ ਪਰਾ ਰਲਾ /(ਗੁ.ਗੰ.੧੦੮੨੩)। ਜੇ ਸਚਮੁਚ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਤਿ (ਸਚ) ਹੀ ਹੈ -- ਤੱਡਾ ਸਚ 

ਨਾਲ਼ ਪਰਮੈਸ਼ਰਾ / (ਗੁ .ਰੰ ੧੧੬੮) 

ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ-ਮੰਤ੍ਰ ਪ੍ਤਿਪਾਦਿਤ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਸਰੂਪ 

ਜੇ ਕਰਤਾ-ਪੁਰਖ ਅਤੇ ਸੈਥਭੋ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਉਹ “ਸਤਿਨਾਮ” 

ਵੀ ਹੈ। 
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ਰੰਗਾ ਕੀਆ /(ਗੁ.ਗ੍ੰ.੪੭੦) - ਇਸ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ 'ਗੋਪੀ' 

ਸ਼ਬਦ “ਸਤਿਭਾਮਾ” ਵਾਚਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਦ ਦੇ ਨੰਦਨ ਬਾਗ਼ 

ਵਿਚੋ ਪਾਰਿਜਾਤ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੇ 

ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਤਿਭਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ 

ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਪਟਰਾਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਦੂਜੀ ਸੀ। “ਭਾਗਵਤ- 

ਪੁਰਾਣ” (10/56) ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਤ੍ਾਜਿਤ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸੀ। 

ਸਤ੍ਾਜਿਤ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਭਗਤ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ 

`ਤੇ ਪ੍ਸੈਨ ਹੋ ਕੇ ਸੂਰਜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ੍ਯਮੰਤਕ ਮਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ 

ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਣੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੱਠ ਭਾਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਸੀ 

ਕਿਸ਼ਣ ਨੇ ਸਤਾਜਿਤ ਨੂੰ ਸੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮਣੀ 

ਰਾਜਾ ਉਗ੍ਸੈਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਨ ਮੰਨਿਆ। 

ਇਕ ਦਿਨ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਪ੍ਰਸੇਨ ਉਸ ਮਣੀ ਨੂੰ ਧਾਰਣ 

ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੇਰ ਤਕ ਨ ਪਰਤਿਆ 

ਤਾਂ ਕੰਨੋ-ਕੰਨੀ ਗੱਲ ਚਲ ਪਈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ 

ਕੇ ਮਣੀ ਹਥਿਆ ਲਈ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੁਭ ਗਈ। 

ਉਹ ਪ੍ਸੇਨ ਨੂੰ ਲਭਣ ਲਈ ਜੈਗਲ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ । ਇਕ ਥਾਂ 

ਪ੍ਸੇਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਵੇਖਿਆ। ਉਥੇ ਨੌੜੇ ਹੀ 

ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਸਨ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਪੈੜ ਫੜ ਕੇ ਉਥੇ 

ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਥੇ ਸ਼ੇਰ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਥੇ ਰਿਛ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ 

ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪੈੜ ਪਕੜ ਕੇ ਇਕ ਹਨੇਰੀ ਗੁਫਾ 

ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਜੋ ਰਿਛਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜਾਂਬਵਾਨ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸੀ। 

ਕਿਸ਼ਣ ਇਕੱਲੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ। ਉਥੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਕ 

ਬਾਲਕ ਸ੍ਯਮੰਤਕ ਮਣੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੂੰ 

ਆਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਂਬਵਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਥਾਪਾਈ ਸ਼ੁਰੂ 

ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਮਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ 

ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੰਨਿਆ ਜਾਂਬਵਤੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ 

ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । 

ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਗ੍ਸੈਨ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੇ 

ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ ਮਣੀ ਸਤਾਜਿਤ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ। 

ਸਤਾਜਿਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ 

ਸਤਿਭਾਮਾ (ਸਤ੍ਯਭਾਮਾ) ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨਾਲ ਕਰ 

ਦਿੱਤਾ। ਸੜਾਜਿਤ ਨੇ ਮਣੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੇ 

ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰਖੇ; 

ਹਾਂ ਇਸ ਤੋ' ਨਿੱਤ ਪਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੋਨਾ ਉਗਸੈਨ ਨੂੰ ਦੇ 

ਦਿਆ ਕਰੇ। 

ਸੀ ਕ੍ਸ਼ਣ ਸਤਿਭਾਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 

ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਰਕਾਸੁਰ ਦਾ ਸੈਘਾਰ ਕਰਨ 

ਸਤੀ (ਪ੍ਥਾ) 

ਲਈ ਗਏ ਤਾਂ ਸਤਿਭਾਮਾ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਨਾਰਦ ਨੇ 

ਦੇਵ-ਲੋਕ ਤੋਂ “ਪਾਰਜਾਤ' (ਵੇਖੋ) ਬ੍ਿਛ ਦਾ ਇਕ ਫੁਲ ਲਿਆ 

ਕੇ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੇ ਉਹ ਫੁਲ ਰੁਕਮਣੀ ਨੂੰ 
ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਤਿਭਾਮਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਨੂੰ 

ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦੇਵ-ਲੋਕ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ 

ਵੀ ਗਰੁੜ ਉਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਉਥੇ ਇੰਦ ਨੂੰ ਪਛਾੜ 

ਕੇ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਪਾਰਿਜਾਤ ਬਿਿਛ ਪੁਟ ਲਿਆਏ ਅਤੇ ਸਤਿਭਾਮਾ 

ਦੇ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। 

ਸਤੀ (ਪ੍ਰਥਾ) : ਮ੍ਰਿਤ ਪਤੀ ਦੀ ਦੇਹ ਨਾਲ ਸੜ ਮਰਨ ਵਾਲੀ 
ਇਸਤਰੀ “ਸਤੀ” ਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਝ ਕੇ 

ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ 'ਸਤੀ' 

ਦੇਵੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਗੌਰਵ 

ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਮਾੜਾ 

ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਇਸ ਪੁਥਾ ਨੂੰ 

ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸਹੀ ਸਤੀ ਬਣਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 

-- ਸ਼ਤੀਆ ਏਹ ਨ ਆਥੀਆ#/ਨੈ ਲੇ ਅੜਿਆ ਲਾਗਿ ਜਲੀਨ੍ਹੇ / 

ਨਾਨਕ ਸ਼ਤੀਆ ਜਾਣੀਆਨ੍ਹੇ ਉ /ਬਰਹੇ ਚੋਟ ਮਰੰ/ਨ੍ਹੇ / 

(ਗੁ ਗੁੰ.੭੮੭)। 

ਸਤੀ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ - ਬਰਾਬਰ ਅਸਤਿਤ੍ਰ 

ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ; ਭਾਵ ਅਮਰ। ਜੇ ਸਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਾਜ੍ਹਿਤ ਦਾ 

ਸ਼ਬਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਣਦਾ ਹੈ -- 

ਸਤਿ ਉਤੇ ਦ੍ੜ੍ਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ। ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 

ਦਿੜ੍ਹ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਚ ਨ ਭੁਲਾਈ 

ਜਾਣ ਵਾਲੀ 'ਅਮਰ-ਇਸਤਰੀ” ਨੂੰ ਸਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 

“ਸਹਮਰਣ” (ਨਾਲ ਮਰਨਾ), 'ਸਹਗਮਨ” (ਨਾਲ ਜਾਣਾ), 

“ਅਨ੍ਵਾਰੋਹਣ' (ਨਾਲ ਚਿੱਤਾ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ) ਅਤੇ “ਅਨੁਮਰਣ' 

(ਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਵਾਸ ਵਿਚ ਮਰਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਪਿਛੇ 

ਮਰਨਾ) ਆਦਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ 

ਪ੍ਥਾ ਪਿਛੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਤਕ 
ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੈਬੈਧ ਅਨਿਖੜ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸ 

ਤੋਂ ਬਾਦ ਪਰਲੋਕ ਅਤੇ ਜਨਮ-ਜਨਮਾਂਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਇਮ 

ਰਹੇ। ਪਰ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਦਭਵ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਦੁਰ- 

ਉਪਯੋਗ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 



ਸਤੀ (ਪ੍ਥਾ) 

ਸੈਦਰਭ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚਾਰਨ-ਯੋਗ ਹੈ। 
ਵੇਦਾਂ ਵਿਚ 'ਸਤੀ” ਦਾ ਉਲੇਖ ਨਹੀ'।'ਮਨੁ-ਸਮ੍ਰਿਤੀ” 

ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੈਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਤ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕ੍ਰਮੀ ਸੈਮਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਦੀਆਂ 
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਪ੍ਚਲਿਤ ਹੋਈ। ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ 
ਇਹ ਪ੍ਥਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ। 'ਵਿਸ਼ਣੂ ਧਰਮ-ਸੁੜ੍ ' (25/14) 
ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਉਲੇਖ ਹੈ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀਆਂ 
ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਰਾਜਵੰਸ਼ਾਂ ਤਕ 
ਸੀਮਿਤ ਸੀ। ਪਰਵਰਤੀ ਸਸਿਰਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ 
ਹੋਂਦ ਦਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਲੀਦਾਸ ਦੇ 'ਕੁਮਾਰ ਸੰਭਵ", 
ਵਾਤ੍ਸ੍ਯਾਯਨ ਦੇ “ਕਾਮਸੂਤ੍' ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਉਲੇਖ ਮਿਲਦਾ 
ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਰੋਤਰ ਇਹ ਪ੍ਥਾ ਲੋਕ-ਪਿ੍ਯ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। 

ਮੱਧ-ਯੁਗ ਵਿਚ ਜਦ ਯੁੱਧ ਅਧਿਕ ਹੋਣ ਲਗੇ ਤਾਂ 

ਅਧਿਕ ਵਧਣ ਲਗੀ। ਜਦ ਅਰਬਾਂ ਅਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ 
ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਹੋਣ ਲਗੇ ਤਾਂ ਸਤੀ-ਪ੍ਥਾ ਨੇ 'ਜੌਹਰ” ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ 
ਲਿਆ। ਜੌਹਰ” ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਾ ਜਾਂ 
ਉਸ ਦੇ ਸਾਮੰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਨਿਸਚਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 
ਤਾਂ ਉਸ ਤੋ' ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਣੀਆਂ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਅਤੇ 
ਰਨਵਾਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੀ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ 
ਵੀਰਗਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 
ਹੋਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਆਧਾਰਭੂਤ ਉਦੇਸ਼ ਸਨ 
- (1) ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਪੈ ਕੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਹੌਣੋ' 
ਬਚਿਆ ਜਾਏ, ਅਤੇ (2) ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਨੁਸਾਰ 

ਵੀਰਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਧੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। 
ਇਸਤਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜ ਕੇ, ਮਰ ਕੇ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਦੁਆਰ 
ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹਾਤਮ 
ਸਤੀ-ਪ੍ਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਗਏ । ਪਰ ਬਾਦ ਵਿਚ ਦੁਰਉਪਯੋਗ 
ਹੋਣ ਲਗਾ। ਇਕ ਇਸ ਪੁਥਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 
ਮਾਣ-ਮਰਯਾਦਾ ਵਜੋਂ ਅਹਿਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲਗਾ ਅਤੇ 
ਦੂਜਾ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 
ਦੀ ਵਾਰਸੀ ਸੈਭਾਲੀ ਜਾਣ ਲਗੀ। ਪਰ ਉੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ 
ਸਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ 
ਸੀ। ਅੰਗੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਨੇ ਸਤੀ- 
ਪ੍ਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ 

ਪ੍ਥਾ ਨੂੰ ਠਲ੍ਹ ਪਈ। 

ਸਤੀ, ਦੇਵੀ 

ਸਤੀ, ਦੇਵੀ : ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਦਕ੍ਸ਼ ਪ੍ਜਾਪਤੀ ਦੀ 
ਪੁੱਤਰੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯੱਗ ਵਿਚ 

ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਾਣਾਂ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 
'ਸ਼ਿਵ-ਪੁਰਾਣ' (ਪੂਰਵਾਰਧ) ਅਨੁਸਾਰ ਦਕਸ਼ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਨੇ 
ਵੀਰਨੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਆਦਿ-ਸ਼ਕਤੀ ਭਵਾਨੀ ਦੀ 

ਤਪਸਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 
ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲਏ। ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ ਦਕ੍ਸ਼ ਪ੍ਜਾਪਤੀ 

ਦੇ ਘਰ ਜੋ ਸੱਤ ਲੜਕੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ 
“ਸਤੀ” ਸੀ। ਰ੍ 

ਸਤੀ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ 
ਹੋਣ ਦਾ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦਕ੍ਸ਼ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਨੂੰ ਸਤੀ 
ਦਾ ਸ਼ਿਵ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਪਸੈਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਤੀ 
ਲਈ ਸਵੰਬਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨ ਭੇਜਿਆ 
ਗਿਆ। ਸਤੀ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਉਥੇ ਨ ਵੇਖ ਕੇ ਜੈ-ਮਾਲਾ ਆਕਾਸ਼ 
ਵਲ ਸੁਟ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਪਤੱਖ ਹੋ ਕੇ ਬੋਚ ਲਈ। 
ਨਾਪਸੈਦਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਤੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ 
ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਦਕ੍ਸ਼ ਪ੍ਜਾਪਤੀ ਨੇ ਸਤੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਿਵ ਨਾਲ 
ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰੀ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਤਿ ਕੀਨੇ ਦੀ 
ਭਾਵਨਾ ਰਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਕ ਵਾਰ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਯੱਗ 
ਕੀਤਾ ਪਰ ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਸਤੀ ਨੂੰ ਨ ਬੁਲਾਇਆ। ਯੱਗ ਬਲੀ ਲੈ 
ਕੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੱ' ਜਦੋਂ ਸਤੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ 
ਦੇ ਘਰ ਯੱਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦਕ੍ਸ਼ ਦੇ ਘਰ 
ਆਈ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਤੋ' ਯੱਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨ ਬੁਲਾਏ 
ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਪੁਛਿਆ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸ਼ਿਵ 
ਬਾਰੇ ਅਨਾਦਰ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋਹ ਵਿਚ ਆਈ ਸਤੀ 
ਨੇ ਯੱਗ ਦੇ ਹਵਨ-ਕੁੰਡ ਵਿਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ 

ਅਤੇ ਯੱਗ ਭੈਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਵੀਰਭਦ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ 
ਜਿਸ ਨੇ ਦਕ੍ਸ਼ ਦਾ ਸਿਰ ਵਢ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਸਤੀ ਦੇ ਅੱਧੇ 
ਸੜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਉਤੇ ਚੁਕ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਪਰਿਕ੍ਮਾ ਸ਼ੁਰੂ 
ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 

ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਤੋਂ ਸੈਸਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਣੁ 
ਨੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ-ਚਕ ਨਾਲ ਸਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ 51 ਟੁਕੜੇ ਕਰ 
ਦਿੱਤੇ । ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਸਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਡਿਗੇ , ਉਥੇ ਉਥੇ 
ਦੇਵੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤੀਰਥ ਜਾਂ ਦੇਵੀ-ਪੀਠ ਬਣ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਨੈਣਾਂ ਦੇਵੀ, 
ਜਲੰਧਰ ਆਦਿ। ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਦਕਸ਼ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ 



ਸਤੋ-ਗੁਣ 

ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਦਕ੍ਸ਼ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਧੜ 
ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਸਿਰ ਤਾਂ ਅਗਨ 

-ਕੁੰਡ ਵਿਚ ਭਸਮ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਇਕ ਬੱਕਰੇ ਦਾ 

ਸਿਰ ਧੜ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਜਾਪਤੀ ਨੂੰ ਜੀਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 
ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਮਿਲਦਾ 

ਹੈ ਕਿ ਸਤੀ ਨੇ ਮਰਨ ਉਪਰੈਤ ਸ਼ੈਲੇਂਦ (ਹਿਮਾਲਯ) ਦੇ ਘਰ 

ਮੇਨਾ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ “ਅਪਰਣਾ' 

ਸੀ। ਬਾਦ ਵਿਚ “ਉਮਾ” ਅਤੇ “ਪਾਰਬਤੀ” ਨਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 
ਹੋਏ। 

“ਸਤੀ” ਦੀ ਚਾਰਿਤ੍ਰਿਕ ਮਹਾਨਤਾ ਅਤੇ ਤਪਸਿਆ ਨੂੰ 

ਮੁਖ ਰਖਦਿਆਂ ਸੇਰੇਸ਼ਠ ਅਤੇ ਸੈਤੋਖੀ ਇਸਤਰੀ ਲਈ ਵੀ ਇਹ 

ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲਗਿਆ ਅਤੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮਿ੍ਤੂ ਵੇਲੇ 

ਉਸ ਦੀ ਦੇਹ ਨਾਲ ਸੜ ਮਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 

“ਸਤੀ” ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ। 

ਸਤੋ-ਗੁਣ : ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਅਥਵਾ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹੈ। ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਰਜੋ , 

ਤਮੋ ਅਤੇ ਸਤੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਾਇਆ 

ਕਿਹਾ ਹੈ - ਭਜ ਗੁਣ ਤਮ ਗੁਣ ਸ਼ਤ ਗੁਣ ਕਹੀਆ /ਏਹ 

ਤੰਗੀ ਸਭ ਆਇਆ / (ਗੁ ਰੀ .੧੧੨੩)। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ 

ਜਪੁਜੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੈਤਾਨ ਦਸਦੇ ਹੋਇਆਂ 

ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਏਕਾ ਆਈ ਜੁਗਤਿ /ਵਆਈ /ਤਿ/ਨ 

ਚੌਲ ਪਰਵਾਣੁ / /ਇਕੁ ਸੰਸਾਗੀੰ ਇਕੁ ਭੰਡਾਗੀ ਇਕ ਲਾਏ 

ਦਬਾਣੁ /(ਗੁ ਗੰ .੭)। ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤੋ-ਗੁਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ 

ਹੈ। ਇਸੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਖ੍ਯ-ਸ਼ਾਸਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰ੍ਿਤੀ ਦਾ ਪੁਰਸ਼ 

ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਸਤ੍ਹ ਦੀ ਮਲੀਨਤਾ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਨੁਸਾਰ 

ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਮਲੀਨ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 

ਬੁੱਧੀ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਸਾਤਵਿਕ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। ਜੇ ਆਹਾਰ, ਵਿਵਹਾਰ, ਵਿਚਾਰ ਆਦਿ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ 

ਤਾਂ ਸਤ੍ਰ ਗੁਣ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੁੱਧੀ ਨਿਰਮਲ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ। “ਅਤਿਅੰਤ ਨਿਰਮਲ ਬੁੱਧੀ ਵਿਚ ਪਏ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ 

ਨਾਲ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਕੇਵਲ, ਨਿਰੌਜਨ ਰੂਪ ਦਾ 

ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।” 

ਸਦ : ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਸੈਕਲਿਤ ਸੁੰਦਰ ਬਾਬਾ (ਵੇਖੋ) 

ਦੀ ਇਕ ਸੰਖਿਪਤ ਰਚਨਾ। ਸਦ ਇਕ ਲੋਕ-ਗੀਤ ਜਾਂ 

ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ 
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ਪੁਕਾਰ। ਜਦੋ' ਕਿਸੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੈੋਧਨ ਕੀਤਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 'ਸਦ” ਕਾਵਿ-ਰੁਪ ਨੂੰ ਭਾਵ-ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ 
ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਛੰਦ ਦਾ ਕੋਈ 

ਨਿਸਚਿਤ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਲੈਬੀ ਹੇਕ ਵਿਚ 

ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਸੁੰਦਰ ਰਚਿਤ “ਸਦ” ਵਿਚ ਛੇ ਚਰਣ ਹਨ ਅਤੇ 

ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਹੁੱਲਾਸ” ਛੰਦ-ਜਾਤਿ ਦਾ ਇਕ ਭੇਦ 

ਦਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ-ਗੱਦੀ ਸੌਂਪਣ ਵੇਲੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ 
ਸੀ - ਅੰਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੰ/ਲਿਆ ਮੈ /ਪਛੰ ਕੀਰਤਨੁ ਕ/ਨਅਹੁ 

ਨਿਰਬਾਣ ਜੀਓ /ਅਤੇ, ਸਤਿਗਰ ਪਰਖ /ਨਿ ਲਿਆ ਗਗ/ਨਿਥਾ 

ਮੀਨਿ ਲਈਂ ਰਜਾਇ ਜੀਊਂ / 

ਸਦਾਚਾਰ : ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਸ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਦੀ ਸਿਖਿਆ 

ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੂਲ-ਆਧਾਰ ਹੈ ਸਦਾਚਾਰ। “ਸਦਾਚਾਰ” 
ਸੈਸਕ੍ਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚੰਗਾ 

ਆਚਰਣ, ਉਤਮ ਬਿਰਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਆਚਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਕੌਮ, ਹਰ 

ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਤਵਿਕ ਰੁਚੀਆਂ ਅਧੀਨ, 
ਸਦਾਚਾਰ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ , ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ 

ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ-ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਚ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸਥਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ 

- ਸ਼ਚਹੁ ਓਠੈ ਸਭ ਕੇ ਓਪਨ ਸਚ ਆਚਾਰ / (ਗੁ ਗ੍ਰੰ.੬੨)। 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਦਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ-ਕਰਮ ਜਾਂ 

ਅਧਿਆਤਮ-ਕਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ 

ਕਰਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਸਮ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 

ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਸਦਾਚਰਣ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ 

ਦੁਰਾਚਰਣ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਭ ਥਾਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ 

ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਲੋ' 

_ ਵਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ੍ 

ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, 

ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁਖ ਸਦਾਚਾਰ ਹਨ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ 

ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਰਾਹੀ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ 

ਜਪਣ ਤੋਂ ਸ੍ੇਸ਼ਠ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਨਾਨਕ ਨਾਮ 

ਮਿਲ ਵਡਿਆਈ ਛੰਦੂ ਉਪਰ ਕਰਮ ਨਹਾ / (ਗੁ .ਰ੍ੰ.੯੦੩)। 
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ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ 'ਸੁਖਮਨੀ” ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 

ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੇਸ਼ਠ ਧਰਮ ਹੈ ਹਰਿ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ; 

ਇਹੀ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਹੈ -- ਸ਼ਰਲ ਧਰਮ ਆਹ ਸ਼ਰੇਸ਼ਟ ਧਰ£ / 

ਹਾਰ ਕੌ ਨਾ ਜਾਪ ਨਿਰਮਲ ਕਗਨੁ / (ਗੁ ਰੀ .੨੬੬)। ਅਸਲ 

ਸਭ ਤੋ ਉਤਮ ਆਚਾਰ “ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ” ਹੈ - ਕਰਮ ਧਰਮ 

ਆਨੰਕ /ਕ/ਨਿਆ ਸਭਾ ਉਪਰਿ ਨਾਨ ਆਚਾਰ /(ਗੁ ਗੁੰ.੪੦੫)। 

“ਜਪੁਜੀ” ਦੀ 20ਵੀਂ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਦ੍੍ਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋਈ ਬੁੱਧੀ ਦੀ 
ਸ਼ੁੱਧੀ ਲਈ ਹਰਿ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਿਆ ਹੈ - ਭਰੀਐ 

ਹਥ ਪੰਠ ਤਨ ਦੋਹ / ਪਾਣਾ ਧੌਤੈ ਓਤਰਲ਼ ਕੋਹ /ਮੁਤ ਪਲੀਤ 

ਕਾਪੜ ਹੋਇ / ਦੇ ਸਾਲੂਣ ਲਈਆ ਓਹੁ ਧੋਇ/ ਭਨੀਆ ਮਤ 
ਪਾਪਾ ਕੈ ਸੰਗਿ / ਓਹ ਧੋਪੰ ਨਾਵੈ ਕੰ ਰੰ /(ਗੁ ਗੰ ੪)। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੋਂਖ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ 

ਆਚਾਰ ਹੈ ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ। ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਰਮਸ਼ੀਲਤਾ ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਕੰਮ 

ਕੀਤੇ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 

ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੁ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਭਗਤੀ 

ਸੈਸਾਰਿਕ ਧੈਧਿਆਂ ਤੋ ਮੁਖ ਮੋੜ ਕੇ ਸੈਨਿਆਸ ਲੈਣ ਵਾਲੀ 

ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਵਿਚ ਕਰਮ 

ਤੋਂ ਭਜਣ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਰਾਹੀ' 

ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪ੍ਗਟਾਈ ਗਈ 

ਭਗਤੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਜੀਵਨ-ਵਿਹੂਣੀ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨਮਈ 

ਹੈ। ਕਿਰਤ ਵਿਚ ਲੀਨ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਜਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 
ਦੇਵ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ - ਉਦਮ ਕਗਾਂਦਿਆ ਜਾਏ ਤੂੰ ਕਆਵ/ਦਆ 

#਼ਖ ਭੁੰਚ / (ਗੁ. .੫੨੨)। “ਜਪੁਜੀ” ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ 
ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ਕਤ 

ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਜਲੇ ਮੁਖ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 

ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਰ-ਉਤਾਰਾ ਕਰਨਗੇ। 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਨਾਮ-ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ 

ਮੁਸ਼ਕਤ ਅਤੇ ਘਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ 
ਨਾਮ-ਸਾਧਨਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਪੂਰਕ ਹਨ, 
ਆਪਸ ਵਿਚ ਸੈਬੈਧਿਤ ਹਨ। ਘਾਲਣਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ 

ਹੀ ਪੁੰਨ-ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਤੋ ਭਿੰਨ 

ਸਾਧਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ ਦੌਲਤ ਨ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਚ 
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ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਨ ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ। ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਉਹੀ ਕੁਝ 

ਪਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚੋਂ 

ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ - ਜੰ #ੰਹਾਕਾ ਘਰ ਮਹੰ ਘਰ ਆਹ /ਿਤਗੰ 

ਦੇਇ / ਆਗੈ ਵਸਤੁ ੫ਛਾਟ?ਆਐ /ਘਤਗਾ ਚੌਰ ਕਰੇਇ / ਵਢਆ/ਹ 

ਹਲ ਦਲਾਲ ਕੇ “ਸਫਾ /ਇਹ ਕਠੇਇ/ ਨਾਨਕ ਆਨ ਸੇ ਮਲੇ 

/ਜ' ਥਟੇ ਘਆਲ/ਹ ਦੇਇ /(ਗੁ .ਗੂੰ .੪੭੨)। 

ਘਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਧਨ, 

ਸੈਪੱਤੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋ 

ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਿਚ 

ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 

'ਵੰਡ-ਛਕਣ” ਦਾ ਆਚਾਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਉਹੀ ਲੋਕ 

ਜੀਵਨ-ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਜੋ ਘਾਲਣਾ ਨਾਲ 

ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚੋਂ ਵੰਡਦੇ ਹਨ - ਘਾਲ ਧਾਇ ਕਿਛੁ ਹਲ੍ਹ 

ਦੰਇ/ ਨਾਨਕ ਠਾਹ' ੫ਛਾਣ/ਹ ਸ/ਇ। (ਗੁ .ਗੁੰ .੧੨੪੫)। 

ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਮਾਰਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ 

ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਉਤੇ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਸਮਾਜ 

ਸਚਮੁਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ 

ਸੰਬਧੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਸਦਾਚਾਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਉਦੋਂੱ` ਹੀ 

ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਨਾਮ-ਜਪਣ, ਕਿਰਤ-ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡ-ਛਕਣ ਦੇ 

ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਹਉਮੈ ਦੇ ਤਿਆਗ 
ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੱਤ੍ਰ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਵਾਗਵਣ 
ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ 

ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਸੈਭਵ ਨਹੀਂ, ਨ ਹੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ 

ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ -- ਹਓਂਮੈ ਨਾਵੈ ਨਗੱਲੇ /ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਵਾਇ ਨ 
ਵਸ਼ਾਹ /ਇਕਾ ਠਾ/ਏ / ਹਉਮੈ /ਵਿ/ਓ ਸ਼ੈਵਾ ਨ ਹੋਵਈ ਤਾ ਮਨੁ 

/ਝੈਰਥਾ ਲਾ/ਏ/(ਗੁ ਗੰ .੫੬੦)। ਰ੍ 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਊਚ-ਨੀਚ ਦੇ ਭਾਵ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਮੰਨਣਾ ਅਨੁਚਿਤ 

ਆਚਰਣ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਥਾਂ ਪਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਮਨੌੱਖਤਾ ਇਕ-ਸਮਾਨ 

ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਤਿ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ । ਸਾਰਿਆਂ 

ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਇਕੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਛਾਂ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਭਲਾ 

ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਦਾਚਾਰਣ ਰਾਹੀਂ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ 



ਸਦਾਚਾਰ 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਛਕੜ ਜਾਤੀ ਫਕੜ ਨਾਉਂ / 

ਸਭਨਾ ਜੀਆ /ਇਕਾ ਛਾਉਂ/ ਆਪਹ ਜੰ ਕੰ ਭਲਾ ਕਹਾਏ / 

ਨਾਨਕ ਤਾ ਪਠ ਜਾਪ ਲਾ ਘੱਤ ਲੱਥੇ ਪਾਏ / (ਗੁ ਗੁੰ.੮੩)। 

ਸਚਮੁਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਉਚ-ਨੀਚ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ 

ਹੈ - ਨਾਨਕ ਉਤ ਨੰਚ ਨ ਕੀਂਇ/ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁਖ ਸਦਾਚਰਣਾਂ ਵਿਚ 

ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਸੈਬਧ 

ਹੈ। ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਲੋੜਵੇਦਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ 

ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕੀਂ ਅਨੇਕਤਾ 

ਤੋਂ ਏਕਤਾ ਵਲ ਯਾੜ੍ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ 

ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਅਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ।ਸੇਵਾ ਬੜਾ ਸੇਸ਼ਠ 

ਆਚਰਣ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੈਤੋਖੀ ਸਾਧਕ ਹੀ ਪੁਗਦਾ ਹੈ 

ਜਿਸ ਨੇ ਸਤਿ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, 
ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਪੈਰ ਨ ਧਰਿਆ 

ਹੋਵੇ , ਜਿਸ ਨੇ ਸਦਾ ਧਰਮ ਅਨੁਰੂਪ ਕੈਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ , ਜਿਸ ਨੇ 

ਸੈਸਾਰਿਕ ਬੈਧਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਲਪ ਆਹਾਰ ਕਰਕੇ 

ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ 

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲ ਪਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੇਵਾ ਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਨ 

ਕਰਨੀ ਹੈ - /ਬਨ ਸ਼ੋਵਾ ਫਲ ਕਥ੍ਹ ਨ ਪਾਵਾ/ਸ ਸਵਾ ਕਰਣਾ 

ਸਾਗਾੀ/(ਗ ਗੀ.੯੯੨)। 

ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਕਥਨੀ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਨ ਹੋਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 

ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਦਾਚਰਣ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 
ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਹਨ, ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਹਨ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 

ਦੇ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ । ਕਰਨੀ ਤੋ' ਬਿਨਾ ਅਸਲ ਵਿਚ 

ਕਥਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੇਵਲ 

ਦਿਖਾਵਾ ਜਾਂ ਪਾਖੰਡ ਹੈ - /ਨਿਰਦੈ ਸਚ /ਇਹ ਕਰਣ ਸਾਰ / 

ਹੋਨ ਸਭ ਪਾਥੰਡ ਪਜ ਸੁਆਰ / (ਗੁ.ਰੰ.੧੩੪੩)। ਅਜਿਹੇ 

ਸਦਾਚਰਣ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਮਹਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ 
ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਚਲਣ ਵਾਲੇ 

ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਚਾਰ ਸਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਲ 

ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਸੰਤਾ ਕ7 ਹੋਇ ਦਾਸ਼ ਨੰ ਏਹੁ 

ਆਚਾਰਾ /ਲੇਸੁ ਨੰ/ ਸ਼ਗਲ ਗੁਣਾ ਗੁਣ ਊਉਂਤਮੰ ਭਰਤਾ ਦੂਰ 

ਨ ਪਖ ਨੰ//ਏਹ ਮਨ ਸ਼ੰਦਾਂਨ ਆਪਣਾ ਗੰਠ ਨਮ ਮਜੀਠੰ 

ਰੰਨ ਨੀ/ /ਤਿਆ/ਗਿ /ਨਿਆਣਪ ਚਾਤਨਾੀ ਤੂੰ ਜਾਣੁ ਗੁਪਾਲਹਿ 

ਸੰਗਿ ਨ/... ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਕਾਠ ਦ੫ਕੰ /ਇਹ ਸਤ ਕੀ ਸੋਜ 

ਸਧਨਾ, ਭਗਤ 

/ਝੈਛਾ/ਇ ਗ/ ਆਠ ਪਹਰ ਕਰ ਜੋੜਿ ਰਹ ਤਇਂ ਭੰਟੰ ਹਨ 

ਰਾ/ਇ ਗ/(ਗੁ.ਗੰ.੪੦੦)। 

ਸਧਨਾ, ਭਗਤ : ਇਸ ਭਗਤ ਦੇ ਜਨਮ, ਨਿਵਾਸ-ਸਥਾਨ 

ਅਤੇ ਕੁਲ-ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤਸਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਸਾਮਗ੍ੀ ਇਤਿਹਾਸ 

ਤੋਂ ਪਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਿੰਧ ਪ੍ਰਾਂਤ 

ਦੇ ਸਿਹਵਾਂ (ਸੇਹਵਾਨ) ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜੀਵਨ 

ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪਿਤਾ-ਪੁਰਖੀ ਕਸਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ 

ਵਿਚ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਬਾਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇਹ 

ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ 

ਕਰਾਮਾਤੀ ਕਥਾਵਾਂ ਪ੍ਚਲਿਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਨੀ 

ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸੈਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 

ਮੈਕਾਲਿਫ਼ (“ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ', ਭਾਗ 6) ਅਨੁਸਾਰ 

ਇਕ ਵਾਰ ਅਲੋਰਾ ਦੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਨੇੜੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦਿਆਂ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਨਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਗਿਆਨਦੇਵ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ 

ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੀਰਥ-ਯਾਤ੍ਾ ਉਤੇ ਵੀ ਗਏ। ਇਸ 

ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮਦੇਵ (ਮਿ੍੍ਤੁ 1350 ਈ.) 

ਅਤੇ ਗਿਆਨਦੇਵ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਜਾਂ ਨਿਕਟ ਪੂਰਵ- ਵਰਤੀ 

ਸੀ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਮਾਰੂ ਰਾਗ (ਗੁ ਗ੍ਰੰ.੧੧੦੬) ਵਿਚ 

ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ 

ਵੀ ਗਿਣਾਇਆ ਹੈ - ਨਾਮਦੇਵ ਕਲੀਨ /ਤਲੌਚਨ ਸ਼ਧਨਾ 

ਸੰਨ ਤਠੌ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਤੋ' ਪਹਿਲਾਂ 

ਹੋ ਚੁਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਕਾਲ ੧4ਵੀਂ 

ਸਦੀ ਵਿਚ ਮਿਥਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ 

ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਰਾ ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੈਭਵ 

ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਸਰਹਿੰਦ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। 

ਆਪ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ (ਪੰਨਾ ੮੫੮) 
ਦੇ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਪ ਦੀ 

ਨਿਮਰਤਾ, ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਅਰਜੋਈ ਦਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ 

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸੱਚੀ 
ਅਤੇ ਨਿਰਛਲ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਅੰਤ ਵਿਚ ਆਪ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸੈਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਤਮ- 

ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ ਕਛ ਹਉਂ ਨਹੀਂ ਨਛ ਆਹ 

ਨੇ ਮੌਰਾ/ ਆਉਸ਼ਰ ਲਜਾ ਰੱਖ ਲੰਹ ਸਧਨਾ ਜਨੁ ਤੌਰਾ/ 

('ਗੁ.ਗੰ੮੫੮)। ਆਪ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 6 ਪਦ 

'ਸੈਤ-ਗਾਥਾ” ਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਲਨ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 

ਵਿਚ ਕ੍ਸ਼ਣਾਵਤਾਰ ਪ੍ਰਤਿ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ। 



ਸਨਕਾਦਿਕ 

ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵ-ਸਾਮਗ੍ ਗੁਰੂ ਗੰਥ 

ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਸੈਭਵ ਹੈ ਕਿ 

ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਧਨਾ ਹੋਵੇ , ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ 
੨. 

ਆਪ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ। 

ਸਨਕਾਦਿਕ : ਬ੍ਹਮਾ ਦੇ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰਾਂ - ਸਨਕ , ਸਨੰਦਨ, 
ਸਨਾਤਨ ਅਤੇ ਸਨਤ ਕੁਮਾਰ - ਨੂੰ ਸੈਖੇਪ ਵਿਚ 'ਸਨਕਾਦਿਕ” 

(ਸਨਕ-ਆਦਿਕ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਹਮਾ ਦੇ ਮਸਤਕ ਵਿਚੋਂ 
ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਹਮਾ ਦੇ ਮਾਨਸ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ 
ਪੁੱਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ (ਵਿਧਾਤਾ) ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ 

ਕਾਰਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਵੈਧਾੜ੍”" ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਨਾਂ ਉਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ 'ਸਨਕੇਸ਼” ਕਹਿਣ ਦੇ ਉਲੇਖ ਵੀ ਮਿਲਦੇ 
ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿਚ ਰਿਭੂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ 
ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੱਤ 
ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਵ ਪ੍ਚਲਿਤ ਇਹ ਚਾਰ ਹੀ ਹਨ। 

ਬ੍ਹਮਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਜਾਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥ 
“ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਸ਼ਵਰੀ ਭਗਤੀ ਵਿਚ 

ਲੀਨ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਫਲਸਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ 

ਪ੍ਜਾਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 

ਪਈ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਹੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਕਾਲ 

ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨ ਪਿਆ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਣੂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਜਵਾਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਹੋਇਆ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਨਤ-ਕੁਮਾਰ ਦਾ 

ਨਾਂ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। “ਛਾਂਦੋਗਯ ਉਪਨਿਸ਼ਦ” ਅਨੁਸਾਰ 

ਇਸ ਨੇ ਨਾਰਦ ਦਾ ਅਗਿਆਨ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਆਤਮ-ਵੇਤਾ 

ਬਣਾਇਆ। 

“ਮਹਾਭਾਰਤ” (ਸ਼ਾਂਤੀ-ਪਰਵ) ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 

ਇਕ ਵਾਰ ਕੁਝ ਮੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ 

ਚਲ ਪਿਆ ਕਿ ਜਗਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਈਸ਼ਵਰ- 

ਸਹਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿਚ 

ਵਸਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾਰਦ ਵੀ ਅਸਮਰਥ ਰਹੇ। ਤਦੋਂ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 
ਕਿਸੇ ਜ਼ੀਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਸਨਤ-ਕੁਮਾਰ ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ। ਸਨਤ- 

ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ, 
ਜੀਵ, ਜਗਤ ਦੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਰੂਪ ਤੋ ਜਾਣਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ 

ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਕਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀਤਾ। 

ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਚਾਰੇ ਭਰਾ ਸੈਸਾਰ 

ਦੀ ਸੈਰ ਲਈ ਨਿਕਲੇ । ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪਰਲੋਕ 

ਸ਼ਨੀ, ਗ੍ਹ 

ਗਏ । ਪਰ ਉਥੇ ਖੜੇ ਜੈ ਅਤੇ ਬਿਜੈ ਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਪਾਲਾਂ ਨੇ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਨ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਦੁਆਰਪਾਲ ਸੱਕੇ 

ਭਰਾ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਸਨਕ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ 
ਕੇ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹਰਨਾਖਸ (ਹਿਰਣ੍ਯਕ੍ਸ਼ਿਪ) 

ਅਤੇ ਹਰਣਾਖ (ਹਿਰਣ੍ਯਾਕ੍ਸ਼) ਬਣੇ । ਦੂਜੇ ਜਨਮ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਨੇ ਸ਼ਿਸ਼ੁਪਾਲ ਅਤੇ ਦੌਤਵਕ੍ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 

ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਜਨਮ ਧਾਰਣ ਕਰਨੇ ਪਏ , ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਚ 

ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ, ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਹਨੂਮਾਨ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਵਿਚ ਅਕੂਰ। 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜਨਮਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਸਨਕ' ਦੇ ਅੰਗ-ਸੈਗ ਰਹੇ। 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਲ ਸੈਕੇਤ ਹੋਇਆ ਹੈ 

- ਥੁਹਮਾੰਦਕਾ ਸ਼ਨਕਾਗੰਦਕਾ ਸ਼ਨਕ ਸ਼ਨੰਦਨ ਸਨਾਤਨ ਸ਼ਨਤਾ 

ਕੁਮਾਰ /ਤਿਨ੍ਹ ਕਉ ਮਹਲ ਦੁਲਡਾਵਊ / (ਗੁ ਰੀ. ੪੦੧)। 

ਸਨਤ-ਕੁਮਾਰ : ਵੇਖੋ 'ਸਨਕਾਦਿਕ”। 

ਸਨਾਤਨ : ਵੇਖੇ 'ਸਨਕਾਦਿਕ?। 

ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਗਹ ਜਿਸ ਨੂੰ “ਛਨਿੰਚਰ', 'ਛਨਿਛਰ' (ਸ਼ਨੈਸ਼੍ਚਰ 
- ਭਾਵ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਲਣ ਵਾਲਾ) ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਬਾਰੇ ਧਾਰਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਰੈਗ ਕਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 

ਦੇ ਬਸਤ ਵੀ ਕਾਲੇ ਰੈਗ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਮਕੀਲਾ ਹੈ। 

ਇਕ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜੋ ਛਾਯਾ 

ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਇਕ 

ਨਾਮਾਂਤਰ 'ਸੋਰ' ਪ੍ਚਲਿਤ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੀ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ 

ਇਸ ਨੂੰ ਬਲਰਾਮ ਅਤੇ ਰੇਵਤੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਗਿਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁਭ ਗਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 
ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 
ਨੂੰ ਕ੍ਰੁਰਲੋਚਨ ਜਾਂ ਕਰੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ (ਭੈੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ) ਵੀ 

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 'ਸ਼ਿਵ-ਪੁਰਾਣ” (ਖੂਰਵਾਰਧ/4) ਵਿਚ 

ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਗਿਰਜਾ (ਪਾਰਬਤੀ) ਦੇ ਬਾਲਕ (ਗਣੇਸ਼) ਨੂੰ ਵੇਖਣ 

ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸ਼ਨੀ ਬਾਲਕ 

ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗਿਰਜਾ 

ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਪੁਛਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਦਸਿਆ - 

““ਪੂਰਵਕਾਲ ਵਿਚ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਵਿਚ ਮਗਨ ਸਾਂ। 



ਸਨੰਦਨ 

ਕਾਮ-ਪੀੜਿਤ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੁਲਾਇਆ, 

ਪਰ ਮੈਂ ਆਰਾਧਨਾ ਵਿਚ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਖਿਝ ਕੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ 

ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ' ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ 

ਵੇਖਾਂਗਾ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।” ਗਿਰਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ - 

“ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਬਾਲਕ ਵਲ ਵੇਖ।” ਸ਼ਨੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ 

ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬਾਲਕ ਵਲ ਤਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਗਾਇਬ ਹੋ 

ਗਿਆ। ਗਿਰਜਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਰਣਾ 'ਤੇ 

ਵਿਸ਼ਣੂ ਨੇ ਇਕ ਹਾਥੀ ਦਾ ਸਿਰ ਕਟ ਕੇ ਬਾਲਕ ਦੀ ਗਰਦਨ 

ਉਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਉਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਣ ਫੂਕ ਦਿੱਤੇ। 
ਇਸ ਗ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਛਨਿਛਰਵਾਰਿ 

ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੋਈ ਹੈ । ਵੇਖੋ 'ਛਨਿਛਰਵਾਰਿ”! 

ਸਨੰਦਨ : ਵੇਖੋ 'ਸਨਕਾਦਿਕ'। 

ਸਪਤ-ਸਾਗਰ : ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਕਲਪਿਤ ਸੱਤ 

ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦੁੱਧ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਦਹੀਂ ਦਾ, ਤੀਜਾ 

ਘਿਉ ਦਾ, ਚੌਥਾ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਦਾ, ਪੰਜਵਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ, ਛੇਵਾਂ 

ਮਿੱਠੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਤੇ ਸੱਤਵਾਂ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਸੱਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਇਕ ਦੀਪ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

“'ਭਾਗਵਤ-ਪੁਰਾਣ” ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਪਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਲਿਖੇ ਹਨ - ਜੰਬੂ, ਪਲਕ੍ਸ਼, ਸ਼ਾਲਮਲਿ, ਕੁਸ਼, ਕੁੰੱਚ, ਸ਼ਾਕ 
ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਕਰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਉਲੇਖ ਹੈ -- ਸ਼ਪਤ ਦੀਪ 

ਸ਼ਪਤ ਸ਼ਾਗਰਾ ਨਵ ਖੰਡ ਚਾ/ਨੇ ਵੇਦ ਦਸ ਅਸਟ ਪੁਰਾਣਾ / 

(ਗੁ.ਰੀੰ੮੪)। 
ਬੁਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਸਾਮੰਜਸ ਸੂਫ਼ੀ ਸਾਧਨਾ 

ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਮੰਜ਼ਲਾਂ (ਅਬੁਦੀਅਤ, ਇਸ਼ਕ, ਜ਼ੁਹਦ , ਮਾਰਫ਼ਤ, 

ਵਜਦ, ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਵਸਲ) ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਸੱਤ ਸਨੁੰਦਰ 

ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, /ਦਲ ਸੇ ਲਹਿਰ ਉਠਾਵਾਂਗਨ / 

ਸਪਤ-ਸਿੰਧੂ : 'ਪੰਜਾਬ” (ਵੇਖੋ) ਦਾ ਇਕ ਪੁਰਾਤਨ ਨਾਂ ਜੋ 

ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਸੱਤ ਦਰਿਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ 

ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦ “ਸਿੰਧੁ' ਦਾ ਅਜ-ਕਲ 

ਪ੍ਚਲਿਤ ਅਰਥ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਵੈਦਿਕ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਇਸ 

ਸ਼ਬਦ ਤੋ ਭਾਵ ਉਹ ਵੱਡੀ ਨਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਿੱਕੀਆਂ 

ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਲ 

ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਪਤ-ਸਿੰਧੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ 

_ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਸੱਤ ਨਦੀਆਂ - ਅਟਕ, ਜੇਹਲਮ, 

ਸਪਤ-ਦੀਪ 

ਚਨਾਬ, ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਸਰਸਵਤੀ (ਘੱਘਰ) 

- ਵਿਚਾਲੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਸਵਤੀ ਦੇ ਲੁਪ ਹੋਣ ਕਾਰਣ 

ਜਮਨਾ ਨੂੰ ਸੱਤਵੀਂ ਨਦੀ ਗਿਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ 

ਉੱਤਰ ਖੰਡ ਹੀ ਸਪਤ-ਸਿੰਧੁ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਹੀ ਗੰਗਾ 

ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਛੇ ਨਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਸਨ ਜੋ 

ਸਨ। “ਮਹਾਭਾਰਤ” ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ - ਵਸ੍ਰੋਕਸਾਰਾ, ਨਲਿਨੀ, ਪਾਵਨੀ, ਗੰਗਾ, 

ਸੀਤਾ, ਜੰਬਨਦ ਅਤੇ ਸਿੰਧ (ਅਟਕ)। ਰ 
ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿੰਧੁ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮੁੰਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ 

ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ 

ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ 

ਲੂਣ, ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਗੈਨੇ ਦੇ ਰਸ, ਸ਼ਰਾਬ, ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਘਿਉ 

ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। 'ਸ” ਅੱਖਰ ਦੀ ਧੁਨੀ ਫ਼ਾਰਸੀ ਵਿਚ “ਹ” ਦੀ 

ਧੁਨੀ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਣ ਕਰਕੇ “ਸਪਤ-ਸਿੱਧੁ” ਨੂੰ ਹਫ਼ਤ 

ਹਿੰਦੂ/ਹਪਤ ਹੇਂਦੂ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਪ੍ਵਿੱਤੀ ਅਧੀਨ “ਸਿੰਧੁ” ਤੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਬਦ 

ਪ੍ਚਲਿਤ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਸਪਤ-ਦੀਪ : ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚ 

ਸਪਤ-ਦੀਪਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ: ਹੈ - ਸ਼ਪਤ ਦ੫ ਸਤਾ 

ਸ਼ਾਗਰਾ ਨਵ ਖੰਡ ਚਾ/ਰ ਵੰਦ ਦਸ਼ ਅਸ਼ਟ ਪੁਰਾਣਾ / 

(ਗੁ.ਗ੍ਰੰ ੮੪)।“ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ” ਵਿਚ ਸੱਤ ਦੀਪਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ 

ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ -- ਜੰਬੁ, ਪਲਕ੍ਸ਼, ਸ਼ਾਲਮਲਿ, ਕੁਸ਼, ਕੱਚ, 
ਸ਼ਾਕ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਕਰ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪਤ ਸਾਗਰਾਂ (ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰਾਂ) 

ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਸੱਤ ਦੀਪ ਕਿਵੇ' ਬਣੇ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ 

ਪੋਰਾਣਿਕ ਆਖਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਰਾਜਾ 

ਦੈਵੀ ਰਥ ਉਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪਿਛਾ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਾ 

ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਪਿ੍ਥਵੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸੱਤ ਗੇੜੇ ਕਟੇ, 

ਪਰ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮਾ 

ਦੇ ਸੁਝਾਉ 'ਤੇ ਉਹ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਰਥ ਦੇ ਪਹੀਇਆਂ 

ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਈ ਧਰਤੀ ਸੱਤ ਦੀਪਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਦਲ 

ਗਈ। ਰ੍ 



ਸਪਤ-ਰਿਸ਼ੀ/ਰਿਖੀ 

ਸਪਤ-ਰਿਸ਼ੀ/ਰਿਖੀ : ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਕਈ 
ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ 
ਵਿਚ ਇੰਦਰਾਜ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ-ਗੁੰਥਾਂ ਵਿਚ ਅਨੇਕ 

ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਆਖਿਆਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੱਤ 
ਸੱਤ ਨੂੰ ਸਰਵ ਪ੍ਰਥਮ ਅਥਵਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਧਾਰਣਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸਾਰ ਦੀ ਯਾੜ੍ਾ ਖ਼ਤਮ 

ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਉਤਮ ਕਰਮਾਂ 

ਕਰਕੇ , ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਸਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ 

ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਧੂਹ ਤਾਰੇ ਦੇ ਸਮੀਪ ਮੰਜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 

ਵਿਚ ਵਿਚਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਾ 

ਸੈਬੈਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 

ਇਕ-ਸਮਾਨ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ । “ਮਹਾਭਾਰਤ” ਵਿਚ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ - ਮਰੀਚਿ, ਅਤ੍ਰਿ, ਪੁਲਹ, ਪੁਲਸਤ੍ਯ, 
ਕੁਤੁ , ਅੰਗਿਰਾ ਅਤੇ ਵਸਿਸ਼੍ਠ। ਪਰ 'ਸ਼ਤਪਥ-ਬ੍ਾਹਮਣ' ਅਤੇ 

“ਭਾਗਵਤ-ਪੁਰਾਣ” ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ - 

ਅਤੇ ਭਰਦਵਾਜ। ਇਹੀ ਅਧਿਕ ਪ੍ਚਲਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਬੈਧੀ 

ਅਨੋਕ ਆਖਿਆਨ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ 

ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ੀ ਗਿ੍ਹਸਥੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੁਮਵਾਰ ਇਸ ਪੁਕਾਰ ਹਨ -- 

ਅਦਿਤੀ, ਅਨਸੂਯਾ , ਅਰੁੰਧਤੀ, ਮੇਨਕਾ, ਅਹਲਿਆ, ਰੇਣੂਕਾ 

ਅਤੇ ਘਿ੍ਤਾਚੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਰਿਸ਼ੀ-ਪਤਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅਰੁੰਧਤੀ ਬਾਰੇ 

ਰਵਾਇਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ 
ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੇ ਨੇੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਰਾ ਬਣਨ ਦਾ 

ਗੌਰਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਆਹ-ਸੈਸਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂ-ਮਤ 
ਵਾਲੇ ਵੇਦੀ ਉਤੇ ਬੈਠੀ ਕੰਨਿਆ ਨੂੰ ਅਰੁੰਧਤੀ ਤਾਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ 

ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉੱਜ ਵਿਆਹ ਆਦਿ 

ਮੰਗਲ-ਕਾਰਜਾਂ ਵੇਲੇ ਸੱਤ ਸੁਹਾਗਣ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਸਪਤਾਹਿਕ ਪਾਠ : ਇਸ ਪਾਠ-ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਗੰਥ 
ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਇਕ ਸਪਤਾਹ (ਹਫ਼ਤੇ) ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਠ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ , ਪਰਿਵਾਰਿਕ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਠੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 
ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ 

ਸ਼ਬਦ (ਗੁਰੂ) 

ਨੂੰ ਸੱਤਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਇਹ ਪਾਠ ਸੈਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਪਾਠ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਆਰੋਤ ਅਤੇ ਸਮਾਪਨ 

ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰ੍ 

ਸ਼ਬਦ (ਗੁਰੂ) : ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਬੋਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਗੁਰੂ-ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਹੱਸਾਨੁਭਵ ਦੀ 

ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਰਸਪਰ ਸੈਬਧਿਤ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ 

ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਹਮ-ਵਾਚਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਚਕ 

ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ 

ਮਤਿ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਉਤਨਾ ਹੀ ਹੈ 
ਜਿਤਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਗੁਰੂ 
ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ -- ਸਬਦੇ ਗੱਵ ਗੰਹਿਆ ਗਰ ਨਾਪ 
ਮਰਾਰ /(ਗੁ ਗ੍ੰ.੧੧੧੨)। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ-ਸ਼ਬਦ 

ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਬਾਣਾ ਗਰ ਗੁਰੂ 
ਹੈ ਬਾਣਾ / (ਗੁ .ਗੁੰ.੯੮੨)। ਗੁਰੁ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਗੁਰੂ 

ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਸ਼ਬਦ 

ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੁਰਖਿਅਤ ਹੈ । ਚੂੰਕਿ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਭਿੰਨ 

ਹਨ (ਵੇਖੇ 'ਸ਼ਬਦ-ਬ੍ਰਹਮ'), ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ 

ਬਾਣੀ ਨੂੰ 'ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ” ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਸਚ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 

ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ-ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਪਾਰ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੀ 
ਸੈਸਾਰ ਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀ' ਬੇਅੰਤ 
ਲੋਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਰ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਜੋ ਸਾਧਕ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ 

ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ 

ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਿੱਖ-ਧਰਮ ਵਿਚ 
ਸਰਵੋਚ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ 
ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਪ੍ਰਸਥਾਨ ਵੇਲੇ ਗੰਥ 

ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ-ਪਦ ਨਾਲ ਸੁਸਜਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਸਿੱਖ-ਧਰਮ ਵਿਚ ਸਰੀਰਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ 

ਵੀ ਉਸੇ ਪਦਵੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੇਹ 
ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਤੱਤ੍ਰ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ 
ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਭੂ ਵਲੋਂ ਆਵੇਸ਼ਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 

ਬ੍ਹਮ-ਵਾਚਕ ਹੈ। ਇਹ “ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ' ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਮਾਧਿਅਮ 

ਦੁਆਰਾ ਅਭਿਵਿਅਕਤ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ' 

ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਸੈਪੰਨ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਦੇਹ-ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਨ 

ਰਹੀ। ਤਦ ਗੁਰੂ-ਪਰੈਪਰਾ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਸ਼ਬਦ-ਗੁਰੂ (ਗੰਥ 



ਸ਼ਬਦ (ਪਦ) 

ਸਾਹਿਬ) ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ 'ਗੁਰੂ-ਪਦ'। 

ਸ਼ਬਦ (ਪਦ) : ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਗਾਏ ਜਾਣ 

ਯੋਗ “ਪਦ” ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਸੈਤ- 

ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੈਤਾਂ ਦੇ ਪਦਿਆਂ ਲਈ ਆਮ 

ਵਰਤੋ' ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਧਾਂ-ਨਾਥਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਗੁਣੀ ਸੈਪ੍ਰਦਾਵਾਂ 

ਦੇ ਧਰਮ-ਸਾਧਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਗ-ਰਾਗਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਤਾਂ ਦੀ ਕਾਵਿ ਵਿਚ 

ਅਭਿਵਿਅਕਤ ਰਹੱਸਾਨਭੂਤੀ ਸ਼ਬਦ" ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਸੈਤ 

ਕਬੀਰ ਦੇ ਪਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਸਬਦੀ” 

ਨਾਂ ਅਥਵਾ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਸ਼ਣਵ-ਭਗਤਾਂ 

ਵਿਚ ਗਾਏ ਜਾਣ ਯੋਗ ਪਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਸਨਪਦ (ਵਿਸ਼ਣੂਪਦ) 

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਗੀਤਬੱਧ ਕਾਵਿ ਦੀ “ਪਦ-ਸ਼ੈਲੀ” 

(ਵੇਖੋ) ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੁੰਕਿ ਇਸ ਵਿਚ 

ਕਿਸੇ ਸੈਤ-ਸਾਧਕ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਮੋਹਿਤ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ “ਉਪਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ, ਜਿਵੇਂ “ਗੁਰ-ਉਪਦੇਸ਼” - ਭਵਜਲ /ਝਨ ਸ਼ਬਦੇ /ਕਿਓਂ 

ਤਾਗੀਆ / ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਸ਼ਬਦ” ਬ੍ਰਹਮਵਾਚਕ ਵੀ ਹੈ। 
੨੪੩ ੬ 

ਵੇਖੋ 'ਸ਼ਬਦ (ਬ੍ਰਹਮ)'। 

ਸ਼ਬਦ (ਬ੍ਰਹਮ) : ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ “ਸ਼ਬਦ” ਦੀ ਵਰਤੋ 

ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ । ਭਾਸ਼ਾਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ 'ਸ਼ਬਦ' 
ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧੁਨੀ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਵਸਤੂ-ਸੂਚਕ 

ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਦ-ਸੂਚਕ ਵੀ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ 
ਦੁਨੀਆਵੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਸੋਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 
ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੈਬਧ ਅਧਿਆਤਮਿਕ 

ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮੀ 

ਰੂਪ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ 'ਜਪੁਜੀ' ਦੀ 
ਆਖੀਰਲੀ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਘੜਨ ਵਾਲੀ 

ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ, ਅਸਲ ਵਿਚ, 

ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਟਕਸਾਲ ਹੈ। 
ਜਿਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਨਾਦ ਦਾ 

ਸੂਚਕ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਅਧਿਆਤਮੀ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੂਚਕ 

ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ 

ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ 

ਵੀ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਹੀ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ 

ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸੈਸਾਰ ਦੀ 

ਸ਼ਬਦ (ਬ੍ਹਮ) 

ਉਤਪੱਤੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਯੋਗ-ਸੂਤ੍' 

ਵਿਚ “ਤਸ੍ਯ ਵਾਚਕ: ਪ੍ਰਣਵ:” ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ਬਦ-ਬ੍ਹਮ ਦੀ 

ਮਾਨਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਸੈਚਾਲਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਮਕਲੀ 

ਰਾਗ ਵਿਚ “ਓਅੰਕਾਰ” ਅਤੇ “ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ” ਨਾਂ ਦੀਆਂ 

ਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ 

ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। 'ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ” ਵਿਚ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾਂ 

ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ 

ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਸੁ ਸ਼ਬਦ ਕਾ ਕਹਾ 

ਵਾਸ਼ ਕਾਗੀਲੇ ਜਿਤ ਤਰੀਐ ਭਵਜਲ ਸੰਸਾਰੋ/ ਉੱਤਰ ਵਿਚ 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ 
ਅੱਲਖ ਹੈ। ਉਹ ਅਫੁਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਸ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਭਰਮ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਤਨ-ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖ਼ਤਮ 
ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਦਰਸੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਨਾਦ ਰੂਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ “ਸ਼ਬਦ” ਨੂੰ “ਅਨਾਹਤ ਨਾਦ” 

ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਾਦ ਕਿਸੇ ਰਗੜ ਜਾਂ ਸੱਟ 

ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਆਤਮੀ ਨਾਦ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਚੋਟ 

ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਦ ਅਵੁਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ 
ਇੱਛਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਪਸਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ 

ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨਾਹਤ-ਨਾਦ/ਅਨਹਦ-ਨਾਦ 

(ਬਿਨਾ ਚੋਟ ਲਗਣ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ) (ਵੇਖੋ) ਕਿਹਾ ਗਿਆ 
ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਭਿਆਸੀ ਧਰਮ-ਸਾਧਕ ਹੀ ਸੁਣ ਸਕਦਾ 

ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਰਮ ਟਿਕਾਉ ਦੀ 
ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦਾ 

ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ ਕਿ 

ਅਨਹਦ-ਨਾਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੁਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 

ਕੁਦਰਤ ਵਿਚ ਵਸ ਰਹੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੂੰਜ ਮਨੋਂਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 

ਦੀਆਂ ਮਹਿਰਾਬਾਂ ਵਿਚ ਗੂੰਜ ਉਠਦੀ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਅਨਹਦ-ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਹੀ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਸੈਭਵ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ-ਬਿਨਾ 

ਸਾਰਾ ਸੈਸਾਰ ਭਰਮਾਂ ਵਿਚ ਗੁਸਿਆ ਹੋਇਆ ਆਵਾਗਵਣ ਦੇ 

ਚੱਕਰ ਕਟਦਾ ਹੈ - /ਬਨੁ ਸ਼ਬਦੇ ਜਗੁ ਭੂਲਾ /ਫੋਠੈ ਅਰਿ ਜਨਮੈ 



ਸਬਦ-ਸੁਰਤਿ 

ਵਾਰੇ ਵਾਰ/ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੀਰ 
ਤੁਲ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਗਹਿਰ-ਰੰਭੀਰ ਦਸਿਆ ਹੈ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੈਸਾਰ ਸੁੱਧ-ਬੁੱਧ ਖੋਹ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ - ਸ਼ਝਦ 

ਗਾਰ ਪੀਰਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ /ਝਨੂ ਸ਼ਥਦੇ ਜਗਹ ਥਉਰਾਨੰ / 

(ਗੁ.ਗੰ.<੩੫)। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਵਿਚ 

ਅਭੇਦਤਾ (ਗੁਰ ਮਹ ਆਪ ਗੱਖਾਆ ਕਰਤਾਰੇ) ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ 

ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਗੁਰੂ-ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 
ਗਿਆ। ਗੁਰੂ" ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 

੫੭੨ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ 

'ਸ਼ਬਦ' ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਆਰਾਧਨਾ ਉਹ ਜਿਗਿਆਸੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ 

ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਹੀ ਅਤਿ ਉਤਮ ਕਰਮ 

ਹੈ - ਸਰਲ ਧਰਮ ਆਹ ਸ਼ਰੋਸਟ ਧਰਮ / ਹਰੇ ਕੌ ਨਾਨ ਜਪਿ 

/ਨੋਰਮਲ਼ ਕਰਮ /(ਗੁ ਗੰ .੨੬੬)। 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 'ਸ਼ਬਦ” ਬ੍ਹਮ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ। ਇਸ 

ਦਾ ਬਿੰਬ ਗੁਰੂ-ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ 
ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਤਰਕ ਦੀ ਨਹੀਂ'। 

ਸਬਦ-ਸੁਰਤਿ : ਵੇਖੋ 'ਸ਼ਬਦ-ਸੁਰਤਿ-ਜੋਗ'। 

ਸ਼ਬਦ-ਸੁਰਤਿ-ਜੋਗ : 'ਸ਼ਬਦ-ਸੁਰਤਿ-ਯੋਗ' ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ 
ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਹੋਏ ਤਾਂਤ੍੍ਕ ਬੌਧ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦਾ 

ਹੈ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਧਰਮ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਚਾਈ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ 

ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਗੌਰਵ ਤੋ' ਡਿਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬੰਧ-ਧਰਮ ਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ 

ਬੁੱਧ ਦੇ ਧਰਮ-ਚਕ੍ਹ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਇਸ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਡਾਇਆ ਜਿਵੇਂ' ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਕੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਖੇਰੂੰ 

ਖੇਰੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਣ ਜਨਤਾ ਤਾਂ ਕੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ 
ਰਾਜੇ ਵੀ ਇਸ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਭਾਵਿਤ ਹੋਏ 

ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਧਰਮ ਵਜੋ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ 

ਸ਼ੈਕਰਾਚਾਰਯ ਨੇ ਵੈਦਿਕ ਧਰਮ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸੈਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ 

ਬੌਧ-ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਿਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਅਜਿਹਾ ਪਰਾਜਿਤ 
ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਦੇ ਪੈਰ ਉਖੜ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ 

ਲੈਣੀ ਪਈ। ਬੰਧ-ਧਰਮ ਦੇ ਇਸ ਨਿਘਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੈਵ-ਮਤ 

ਸ਼ਬਦ-ਸੁਰਤਿ-ਜੋਗ 

ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੌਧੀ 

ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਵ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 

ਬੰਧ-ਮੰਦਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ-ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ 

ਪਾਸੇ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਹਾਰ ਕਾਰਣ ਅਤੇ ਸ਼ੈਵ-ਸ਼ਾਕਤ-ਤੌਤਾਂ ਦੀ 

ਪ੍ਰਣਾ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਬੌਧ-ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੇ 
ਤਾਂਤ੍੍ਕਤਾ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਹਾਯਾਨ 
ਸੈਪ੍ਦਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗੁਹਿਣ ਕਰਨ ਵਿਚ 

ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਯੋਗ-ਸਾਧਨਾ ਦੀਆਂ 

ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਲਸਰੂਪ ਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਬੌਧ 
ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ 
- ਮੰਤੁਯਾਨ, ਵਜ੍ਯਾਨ, ਸਹਜਯਾਨ ਅਤੇ ਕਾਲਚਕ੍ਯਾਨ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੰਤ੍ਯਾਨ ਦਾ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਸ਼ੈਵ- 

ਸ਼ਾਕਤ-ਤੌਤਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਮੰਤ੍ਚੈਤਨ੍ਯ ਵਿਚ 

ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਬੰਧੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ 

ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਗਰੰਥ 

“ਮੰਜੁਸ਼ੀਮੂਲ-ਕਲਪ” ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਰਬ ਪ੍ਰਮੁਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ 
ਇਸ ਦਾ ਮੰਤ੍-ਤੱਤ੍ਰ ਹੈ। ਇਸ ਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ 
ਦੇ ਮੰਤ੍ਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤ੍ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ 

ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰਣਾ 

ਹੈ ਕਿ ਬੀਜ-ਮੰਤ੍ੁ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ 'ਸੁੰਨ” 

ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਸੈਬੈਧਿਤ ਦੇਵਤਾ ਪ੍ਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ 

ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਮੁਦਾ-ਤੱਤ੍ਰ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਦਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭਿੰਨ 
ਭਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਤੀਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਮੰਡਲ-ਤੱਤ੍ਰ । ਮੰਡਲਾਂ ਨਾਲ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ 

ਦੀਆ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸੈਬੈਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦਾ ਉਦਭਵ ਤੀਜੀ ਜਾਂ ਚੌਥੀ 

ਸਦੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਤ ਦੇ ਮੰਤ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੂੜ੍ਹ 

ਰਹੱਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸੌਖ ਨਾਲ ਨ ਹੋ ਸਕਣ ਕਾਰਣ 

ਇਸ ਦੇ ਪੈਰ ਜਮ ਨ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬੌਧੀ ਤਾਂਤ੍ਰਿਕਾਂ ਨੇ ਵਜ੍ਯਾਨ 
ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। 

ਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਬੌਧ-ਮਤ ਵਿਚਲੇ ਮੰਤ੍-ਯੋਗ ਦਾ ਮੱਧ-ਯੁਗ 

ਦੇ ਸੈਤਾਂ ਉਤੇ ਭਾਵੇ' ਕੋਈ ਸਿਧਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ 

ਤੰਤ੍-ਗੌਥਾਂ ਤੋ ਬੱਧ-ਮਤ ਵਿਚ ਆਇਆ “ਸ਼ਬਦਵਾਦ' 

ਨਿਰਗੁਣਵਾਦੀ ਸੋਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ-ਯੋਗ ਅਥਵਾ 

ਸ਼ਬਦ-ਸੁਰਤਿ-ਯੋਗ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਦ-ਯੋਗ ਜਾਂ ਅਨਹਦ-ਨਾਦ ਦੀ ਸਾਧਨਾ 

ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਦ ਅਤੇ ਬਿੰਦੂ, ਅਸਲ ਵਿਚ, 
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ਸਾਰੇ ਬ੍ਹਮੰਡ ਵਿਚ ਵਿਆਪਤ ਅਨਾਹਤ-ਨਾਦ ਜਾਂ ਅਨਹਦ- 

ਨਾਦ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋੱ 
ਭਾਵ ਹੈ ਜੋ ਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਭਾਵ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ 

ਵਿਆਪਤ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਕਾਸ਼ ਜਦ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਦ ਅਤੇ ਬਿੰਦੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਖੰਡ 

ਨਾਦ ਜਗਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਧੁਨਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ 

ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਧ ਜੀਵ ਜਾਂ ਸਾਧਕ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ 

ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਸੁਖਮਨਾ ਮਾਰਗ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਤਾਂ ਕੁੰਡਲਿਨੀ ਜਾਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਣ ਸਥਿਰ ਹੋ ਕੇ 

ਸ਼ੂਨ੍ਯ ਪਥ ਤੋ' ਨਿਰੈਤਰ ਉਸ ਅਨਾਹਤ-ਧੁਨੀ ਜਾਂ ਅਨਹਦ- 
ਨਾਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਾਦ ਉਪਾਧੀ- ਯੁਕਤ 

ਹੋਣ ਤੇ ਸੱਤ ਸੁਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਪਾਧੀ 

-ਰਹਿਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ 'ਪ੍ਣਵ' ਜਾਂ “ਓਅੰਕਾਰ” ਅਖਵਾਉਂਦਾ 

ਹੈ। ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ । ਮੰਤ੍ਯਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੌਧ-ਧਰਮ ਦੇ 

ਵਿਚਾਰਾਂ/ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਜਟਿਲਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 
ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਧਰਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ 

ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਮੰਤ੍ਰਾਂ ਦਾ ਘਣੀਭੂਤ ਰੂਪ ਅੱਖਰਾਂ 

ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੀਜ-ਮੰਤ੍ ਦੀ ਪਰੋਪਰਾ ਚਲੀ। ਪਰ 

ਇਸ ਪਰੈਪਰਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮੱਧ-ਯੁਗ ਤਕ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਿਆ। 

ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਸੈਤ-ਸਾਧਕਾਂ ਨੇ ਪਰੈਪਰਾਗਤ ਮੰਤ੍- 

ਸਾਧਨਾ, ਸ਼ਬਦ-ਸਾਧਨਾ ਨੂੰ ਇਨ-ਬਿੰਨ ਗ੍ਹਿਣ ਨ ਕਰਕੇ 

ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ-ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ 

ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਅਥਵਾ ਸ਼ਾਸਤ੍ੀ ਵਿਆਖਿਆ 

ਵਿਚ ਨਹੀ ਪਏ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੇ ਕ੍ਰਿਆ-ਯੋਗ ਜਾਂ 

ਤਾਂਤ੍੍ਕ ਸਾਧਨਾ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਅਸਲ ਵਿਚ, ਸੈਤ-ਮਤ ਵਿਚ ਨਾਮ-ਸਾਧਨਾ ਮਨੋਵਿੱਤੀਆਂ 

ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਵਲ ਮੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਕ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਪੁਛਣ 'ਤੇ 

ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਕਿਥੇ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸੈਸਾਰ ਤਰਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ 
ਸਾਰਿਆਂ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰੈਤਰ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਲਖ ਅਤੇ 

ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਹੈ । ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪਰੈਪਰਾਗਤ ਮੰਤ੍-ਯੋਗ 

ਅਤੇ ਲਯ-ਯੋਗ ਦੀ ਸਮਾਈ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂਤਰ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ- 

ਸੁਰਤਿ-ਯੋਗ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ-ਸੁਰਤਿ , ਸ਼ਬਦ 

ਵਿਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਵ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਵਾਗਵਣ ਦਾ ਚਕ੍ਰ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 

-- ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਗੰਤਿ /ਖਨ ਆਵੈ ਜਾਵੈ ਪਤਿ ਖੋਈ ਆਵਤ ਜਾਤਾ 

ਸ਼ਬਦ-ਹਜਾਰੇ 

ਹ/(ਗੁ.ਗੰ.੧੦੩੧)। 

“ਸ਼ਬਦ” ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਵ ਨੇ 'ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ” ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨ ਕੇਵਲ 

ਬ੍ਹਮ ਦਾ ਹੀ ਵਾਚਕ ਹੈ, ਸਗੋ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਸੂਚਕ ਹੈ - 

ਸੁਰਤਿ ਸ਼ਬਦ ਭਾਵਸ਼ਾਗਰ ਤਗਐ ਨਾਨਕਾ ਨਾਮ ਵਖਾਣ / 

(ਗੁ.ਗੰ.੯੩੮)। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ-ਸੁਰਤਿ-ਯੋਗ ਹੀ ਨਾਮ 

-ਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਗ 

ਤਾਂਤਰਿਕ ਬੰਧੀਆਂ ਦੀ ਮੰਤ੍-ਸਾਧਨਾ ਅਥਵਾ ਹਠ-ਯੌਗਿਕ 
ਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਸਹਿਜ-ਸੁਭਾਵਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ 

ਸੁਰਤਿ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਨਾਮ ਵਿਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ-ਸਾਧਨਾ 

ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਨਾਮ ਵਿਚ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਰੈਪਰਾ ਤੱ 

ਹਟ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਕਾ ਨਿਲ਼ੋੜਾ ਸ਼ਾਟ ਤੂ ਆਓਂਨੂ 

ਨੁ ਨਾਵੈ ਜੰਗ ਨ ਹੋਈ/ ਨਾਨ ਰਾਤੇ ਅਨਾੰਦਨੁ ਮਾੜੇ ਨਾਸ 

ਤੰ ਸ਼ਖ ਹੋਈ /(ਗੁ ਗੰ .੯੪੬)। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤ੍ਯਾਨ ਦੀ ਜਟਿਲਤਾ ਨੂੰ ਮੱਧ-ਯੁਗ 

ਵਿਚ ਜੋ ਅਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਆਸਤਿਕ 

ਭਾਵਨਾ-ਸੰਯੁਕਤ ਪੂਰਤੀ ਸ਼ਬਦ-ਸੁਰਤਿ-ਯੋਗ ਨੇ ਯੁਗ ਦੀਆਂ 
ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਸੈਦਰਭ ਵਿਚ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਸਾਧਨਾ ਦੇ 

ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ 

ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ-ਸੁਰਤਿ-ਯੋਗ . 
ਨੂੰ ਸ਼ਾਕਤ ਜਾਂ ਤਾਂਤਰਿਕ ਕਰਮਾਚਾਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦੇ, ਫਲਸਰੂਪ ਉਹ ਆਵਾਗਵਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਪਏਂ 

ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ -- ਸ਼ਾਕਤ ਨਰ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਗਤ /ਕੋਓਂ ਪਾਨ / 

ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਗੰਤਿ /ੈਨ ਆਈਆ ਜਾਈਆ / (ਗੁ .ਗੁੰ.੧੦੪੨)। 

ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਹ ਯੋਗ ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ` ਹਟ ਕੇ 

ਸਾਤਵਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਤਾਂਤ੍ਰਿਕਾਂ/ 

ਸ਼ਾਕਤਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਅਥਵਾ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 

'ਸ਼ਬਦ-ਸੁਰਤਿ” ਨੂੰ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਇਆਂ ਵਿਚ 

ਗੁਰਮਤਿ ਜਾਂ ਸਿੱਖ-ਧਰਮ-ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਪਰਿਆਇਵਾਦੀ 

ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ - ਨਾਨ/ਕਿ ਨਾਨ /ਨੈਠੰਜਨ ਲਾਨੂਓਂ ਕੀਨਾ 
ਭਾਗ/ਤਾ ਪ੍ਰੰਮ ਲਿਵ ਲਾਈ/ ਤਾੜ ਅੰਗਦੁ ਅੰਗ ਸੰਗਿ ਭਾਲੇਂ 

ਸ਼ਾ/ਇਰੁ /ਤਿ/ਨੇ ਸ਼ਝਦ ਸ਼ੁਰ/ਤ ਕੰ ਨਾਵ ਰਖਾਈ7/ 

(ਗੁ.ਗੰ.੧੪੦੬)। 

ਸ਼ਬਦ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਇਹ 

ਨਾਂ ਜਾਂ ਸਿਰਲੇਖ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। 



ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਰ੍ 

ਨਿੱਤ-ਨੇਮ ਦੇ ਗੁਟਕਿਆਂ ਵਿਚ “ਜਪੁਜੀ” ਦੇ ਪਾਠ ਤੋੱ' ਬਾਦ 

ਇਹ ਸੱਤ ਸ਼ਬਦ ਸੈਕਲਿਤ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਸੇ 

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੈਭਵ ਹੈ ਸਿੰਘ-ਸਭਾ ਦੇ ਕਿਸੇ 
ਪੇਮੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਾਦ ਵਿਚ ਗੁਟਕਿਆਂ ਵਿਚ 

ਸੈਕਲਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਉਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 

ਚ? 

(1) ਮਾਝ ਮ. ੫ - ਮੰਨਾਮਨ ਲੋਚੈ ਡਰ ਦਰਸਨ ਤਾਈ / 

(2) ਧਨਾਸਰੀ ਮ. ੧ - ਜੀਓ ਡਰਤ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੰ ਨਓਂ 

ਕਾਗ ਪਕਾਰ/ 

(3) ਤਿਲੰਗ ਮ. ੧ _- /ਇਹ ਤਨੁ “ਆਇਆ ੫ਾ/ਹਆ 

/ਮ#ਆਰੇ ਲੀਤੜਾ ਲ/ਝ ਰੰਗਾਏ / 

(4) ਤਿਲੰਗ ਮ. ੧ _- /ਇਆਨੜੀਏ ਮਆਾਨੜਾ ਕਾ/ਇ 

ਕਾਗੇਂਹਿ/ 

(5) ਸੂਹੀ ਮ.੧ - ਕਉਣ ਤਰਾਜਾੀ ਕਵਣੁ ਤਲਾ ਤੇਰਾ 

ਕਾਵਣੁ ਨਰਾਣ਼ ਭਲਾਵਾ / 

(6) ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ.੧ - ਤੁਸ਼ਲਤਾਨੁ ਕਹਾ ਹਉਂ ਆਆ ਤੇਗ 

ਕਾਵਨ ਵਡਾਈ/ 

(7) ਬਿਲਾਵਲ ਮ.੧ - ਮਨੁ ਮੰਦਰ ਤਨ ਵੇਸ ਕਲੰਦਰ ਘਟ 

ਹਾੰ ਤਾੀੰਗਲ ਨਾਵਾ/ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾਂ ਵਿਚੋ' ਇਕ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 

ਛੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਹਨ। 

ਗਿਆ ਹੈ ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਤੱਥ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ 

ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕਈ ਅਟੇ-ਸਟੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਵੇ 

ਇਕ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਰਬੀ ਦੇ “ਹਿਜਰ” ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਣਿਆ 

ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਯੋਗ ਦੀ ਬੜੀ 

ਮਾਰਮਿਕ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਰਾਬੋਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਮਤ 

ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ “ਹਾਜ਼ਿਰ” ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਣਿਆ 

ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਮਨ 

ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੁਗਟਾਵਾ। ਤੀਜੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 

ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਸ਼ਬਦਾਰਥ : ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੋ “ਸ਼ਬਦਾਰਥ” 
ਛਪ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ। 

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ “ਸ਼ਬਦਾਰਥ” ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 
ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ 
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ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਅੰਖਿਆਈ 

ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।... ਇਸ ਔਕੜ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ “ਗੁਰ ਸੇਵਕ 

ਸਭਾ” ਨੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 'ਸ਼ਬਦਾਰਥ” ਟੀਕਾ 

ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਚਾਰ 

ਪੋਥੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਛਾਪਿਆ ਹੈ, 

ਨਾਲ ਨਾਲ ਔਖੇ ਪਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਗੂੜ੍ਹ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ 

ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਸਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਲੋੜ ਭਾਸੀ 

ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ-ਭਾਵ ਭੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਪੋਥੀਆਂ 

1430 ਪੰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਰ 

ਇਕ ਪੰਨੇ ਉਤੇ ਉਹੋ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜੋ 1430 ਪੰਨੇ ਵਾਲੀ ਬੀੜ 

ਦੇ ਪੰਨੇ ਵਿਚ ਛਪੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ... ਹਰ ਇਕ ਪੰਨੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਅਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਉਸੇ ਪੰਨੇ ਉਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।... ਬਾਣੀ 

ਦੇ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਸੰਖ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਲਿਖਤ, 

ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦਾਂਤਿਕ ਲਗਾਂ ਮਾਤਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇਮ ਦੇਣੇ 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।... ਵੈਨਗੀ-ਮਾਤਰ ਕੁਝ ਕੁ ਨੇਮ ਇਹ ਹਨ।” 

ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਮੁਕਤਾ, ਕੰਨਾ, ਸਿਹਾਰੀ, ਬਿਹਾਰੀ, ਅੰਕੜ, 

ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ। 

“ਸ਼ਬਦਾਰਥ” ਦਾ ਕੌਮ 28 ਮਈ 1936 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 

ਗਿਆ ਅਤੇ 15 ਸਤੰਬਰ 1941 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ 
ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਿੰਨ ਉਘੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ 
ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ - ਪ੍ਰੋ. ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ (ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ), ਬਾਵਾ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ (ਪਿੰਸੀਪਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਕਾਲਜ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ) ਅਤੇ ਪੌੌ. ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ (ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ)। ਇਸ ਨੂੰ ਛਪਵਾਉਣ ਦੀ 

ਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੋਥੀ ਨਵੰਬਰ, 1936 ਅਤੇ 

ਚੌਥੀ ਪੋਥੀ ਸਤੌਬਰ 1941 ਵਿਚ ਛਪੀ। 

ਦੂਜੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਾਠ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਉਸ ਬੀੜ 

ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਸ.ਸ.ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 

ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ 

ਦੇ ਪ੍ਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ 

ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੀਆਂ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ 
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੁਬਧਕ ਕਮੇਟੀ ਛੁਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਛੇਂ 

ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਛਪ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। 

_ ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ 



ਸ਼ਬਦਾਰਥ (ਹਿੰਦੀ) 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ 

ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਸਹੀ ਵਸਤੂ-ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 

ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਹਾਇਕ ਹਨ। ਦੂਜੇ, ਇਸ ਦੇ ਛਪਣ ਨਾਲ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ 

ਸੁਵਿਧਾਪੂਰਵਕ ਅਰਥ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਸ 

'ਸ਼ਬਦਾਰਥ” ਦੀ ਅਰਥਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਹੈ ਅਤੇਂ 

ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰੈਪਰਾਵਾਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ 

ਹੈ। 

ਸ਼ਬਦਾਰਥ (ਹਿੰਦੀ) : ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ 

ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ 

ਦੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵਿਚ 1 ਫਰਵਰੀ 1976 ਈ. ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ 

ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੀ ਮਹੇਂਦ੍ਰਮੋਹਨ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹਿੰਦੀ 

ਅਨੁਵਾਦ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਵ ਦਿੱਤਾ 

ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਲਿਪੀਅੰਤਰਿਤ 

ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ 
ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦਿਆਂ ਉਸ 

ਵਕਤ ਦੀ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਸੀਮਤੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹ 

ਕੌਮ ਡਾ. ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਜੀ.ਐਸ.ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਸੌਂਪ 

ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ 

ਕੇ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ 

ਸੈਵਰਧਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਥਮ ਖਰੜਾ ਜੂਨ 1982 

ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। 
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਖਰੜੇ ਦੀ ਸੋਧ ਲਈ ਪੰਜ 

ਵਿਦਵਾਨਾਂ (ਗਿਆਨੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ . ਗੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ. 

ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਧਰਮੇਂਦੁ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਡਾ. 

ਜੋਧ ਸਿੰਘ) ਦੀ ਇਕ ਸਮਿਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ 
ਪੋਥੀ ਦੇ ਸੋਧ ਦਾ ਕਾਰਜ 26 ਅਕਤੂਬਰ, 1983 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ 

10 ਅਗਸਤ 1984 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਪੋਥੀ ਸੈਨ 
1989 ਵਿਚ ਛਪ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ ਦੀ ਸੋਧ ਦਾ ਕੌਮ 30 

ਜਨਵਰੀ 1985 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 14 ਮਾਰਚ 1989 ਨੂੰ 

ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਭਾਗ ਸੈਨ 1992 ਵਿਚ ਛਪ ਗਿਆ। 

ਤੀਜੀ ਪੋਥੀ ਦੀ ਸੋਧ ? ਅਗਸਤ 1986 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ 

10 ਦਸੈਬਰ 1987 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ । ਇਹ ਸੈੱਚੀ ਸੈਨ 2000 

ਸਬਰੀ 

ਵਿਚ ਛਪ ਗਈ। ਪਤਾ ਲਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੌਥੀ ਪੋਥੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ 
ਕਾਪੀ ਜਨਵਰੀ 2001 ਵਿਚ ਛਪਣ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁਕੀ 

ਹੈ। 

ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਰੁੰਥ ਸੈਬੈਧੀ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੇ 

ਵਿਆਖਿਆ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਕੋਸ਼-ਸਾਮਗੀ ਦਾ ਨਿਠ ਕੇ 

ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ 

ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੂਲ-ਪਾਠ ਨੂੰ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਵਿਚ 
ਲਿਪੀਅੰਤਰਿਤ ਕਰਕੇ ਖਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਪੰਨੇ ਉਤੇ ਰਖਿਆ ਹੈ 

ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੋਂ ਪੰਨੇ ਤੇ ਅਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ , ਵਾਕਾਂਸ਼ਾਂ 

ਅਤੇ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਅੰਕਣ-ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੀ 

ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬੜਾ ਉਪਯੋਗੀ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹੋ 

ਸਕਣ ਦੀ ਸੈਭਾਵਨਾ ਵਧੀ ਹੈ। 

ਸਬਰ : ਸੂਫ਼ੀਮਤ ਦੇ ਸੱਤ ਮੁਕਾਮਾਂ ਵਿਚੋ' ਪੰਜਵਾਂ। ਵੇਖੋ 

“ਸਬੂਰੀ” ਅਤੇ 'ਸੂਫ਼ੀਮਤ (ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ)”। 

ਸਬੂਰੀ : ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ 
ਹੈ - #ਦਕੁ` ਸਝੂਗੰ ਸਾ/ਦਕਾ ਸਬਰ ਤੌਸ਼ਾ ਮਲਾ/ਇਕਾ/ 
(ਗੁ.ਰੰੰ.੮੩)। 'ਸਬੂਰੀ” ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ 'ਸਬਰ”।“ਸਬਰ' ਸੂਫ਼ੀਮਤ 

ਦੇ ਸੱਤ ਮੁਕਾਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਵਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। “ਸਬਰ” 

ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਸਦਿਆਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ 

ਕਿ ਉਸਤਤ ਅਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰਤਿਕੂਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ 

ਸਮਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ 

ਅਤੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੀ “ਸਬਰ” 

ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚ ਸਾਤਵਿਕਤਾ, ਉਦਾਰਤਾ, 

ਨਿਰਮਲਤਾ, ਕੋਮਲਤਾ ਆਦਿ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ। ਸੁਖ ਅਤੇ ਦੁਖ ਵਿਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਣ 
ਵਾਲੀ ਸਹੀ ਅਗਵਾਈ, “ਸਬਰ” ਦੁਆਰਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ 

ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਨੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਰਾਹੀਂ ਸਬਰ 
ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ -- ਸ਼ਝਰ 

ਮੰਡ ਕਾਮਾਣ ਏ' ਸ਼ਸ਼੍ਰ ਕਾ ਨਨਹਣੇਂ / ਸ਼ਥਰ ਸੰਦਾ ਬਾਣ ਖਾਲਕਾ 

ਥਤਾ ਨ ਕਗ/ (ਗੁ ਗ੍ਰੰ.੧੩੮੪)। ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਵੇਖੋ 

ਸੂਫ਼ੀਮਤ (ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ)। 



ਸਭਾ 

ਸਭਾ : ਇਹ ਸੈਸਕ੍ਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ 

ਅਰਥ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਗੋਸ਼ਠੀ, ਸਮਿਤੀ ਆਦਿ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨੇ “ਮਹਾਨਕੋਸ਼” ਵਿਚ 'ਸ ਦਾ ਅਰਥ “ਸਾਥ” 

ਅਤੇ “ਭਾ” ਦਾ ਅਰਥ 'ਪ੍ਰਕਾਸ਼' ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ 
ਮਜਲਿਸ ਜਾਂ ਮੰਡਲੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 

ਸਭਾ-ਸਥਲ ਅਤੇ ਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਧ ਜਾਤਕ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ 

ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ “ਸਭਾ” ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੇਤ-ਲੋਗ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸੈਤ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਧਰਮ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ 

ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਗ, ਦੈਸ਼ (ਅਥਵਾ ਦੋਸ਼, ਪਾਪ) ਅਤੇ ਮੋਹ ਤੋਂ 

ਉਪਰ ਹੋਣ। (ਨਸ਼ਾ ਸਭਾ ਯੜ੍ਥ ਨ ਸੀਤ ਸੰੜੇਂ, ਨ ਤੇ ਸੰਤੋਂ ਲੇ 
ਨੰ ਭਣੀਤਿ ਧੰਮੰ/ ਰਾਗੀ ਚ ਵੋਸ਼ ਚ ਪਹਾਯ #ੰਹੰ ਧੰਮੰ ਭਣੰਤਾ ਵਾ 

ਭਾਵੰ/ਤ ਸੰਤੋਂ #। “ਮਹਾਭਾਰਤ” ਅਤੇ “ਬਾਲਮੀਕਿ ਰਾਮਾਇਣ” 

(ਉਤਰ ਕਾਂਡ, 3.33) ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ 

ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ - ਨ ਸ਼ਾ ਸਭਾ ਲੜ ਨ ਸੰਤਿ ਵੁਢ੍ਧਾ:, ਨ 
ਤੇ ਵਧਾ : ਲੇ ਨ ਵਦੀ/ਤ ਧਕ੍ਮੰ ਨਾ ਅਸੋਂ ਧਰਮ ਯੜ ਨ 

ਸਤ੍ਯਮਸ੍/ਤਿ, ਨ ਤਤ੍ਸਤ੍ਯੰ ਯਚ੍ਛਲੰਨਾਨ/ਵਿ੍ਧਮ੍ / 
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸੈਕਲਿਤ “ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ” 

ਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਕੇਤ ਹੋਇਆ 

ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧ (ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਆਯੋਜਿਤ) ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਸਣ 

ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ (ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲਗੇ) ਹੇ ਸੈਤਾਂ ਦੀ ਸਭਾ! 

(ਸਾਡੀ) ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ - ਨਿਧ ਸਭਾ ਕਰ ਆਸ਼ਣ ਬੈਠੇ ਸੰਤ 

ਸਡਾ ਜੰਕਾਰੋਂ /(ਗੁ.ਰੰ.੯੩੮)। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ ਸਭਾ 

ਦੇ ਸਥਾਨ ਵਜੋ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ - ਗੁਰ ਸ਼ਭਾ ਏਵ ਨ ਪਾਈਆ 

ਨਾ ਨੰੜੈ ਨਾ ਦੂ /(ਗੁ ਗੰ ੪)। ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਨ-ਸਮੂਹ 

ਜਾਂ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ 'ਸਭਾ” ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, 
ਜਿਵੇਂ ਸਰਹਿੰਦ ਦੀ ਸਭਾ, ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੀ ਸਭਾ, ਆਦਿ। 

ਸਭਿਆਚਾਰਿਕ ਚੇਤਨਾ : ਗੁਰੂ ਗੌਥ ਸਾਹਿਬ ਸਭਿਆਚਾਰਿਕ 
ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਉਦਗਮ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ ਮੱਧਕਾਲ 

ਦੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਸ਼ਕਤ ਕਾਵਿ-ਧਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਧਰਮ 

ਹੈ। 

ਸਭਿਆਚਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਵਿਧੀ ਦੀ ਉਹ 

ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜਦੀ 
ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੀ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ। 

ਇਹ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਿਰਜੇ, ਕਲਪੇ 

` ਸਭਿਆਜਚਾਰਿਕ ਚੇਤਨਾ 

ਮੁੱਲਾਂ ਜਾਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 

`ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ-ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਨਿਰਮਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਸਭ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਚਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ 

ਰਖਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਲੈਘਨ ਅਸਹਿ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 
ਇਸ ਨਾਲ ਅਨਾਚਾਰ ਦਾ ਪਾਸਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਸਭਿਆਚਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ 

ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰਲੇ 

ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਤਮਕ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ 
ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪੱਖ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ 

ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, 

ਆਰਥਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਚੂੰਕਿ ਜੀਵਨ ਆਦਰਸ਼ 
ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਮੁੱਲ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਭਿਆਚਾਰ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ 
ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਪ੍ਬੈਧ ਉਤੇ ਉਸਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ-ਪ੍ਰਬੰਧ 

ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਿਕ ਆਧਾਰ ਸਦਾ ਇਕ-ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੜੋਤ ਦੇ 

ਫਲਸਰੂਪ ਕੌਮਾਂ ਪਛੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਿਕ 

ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਛੜਨ ਨਾਲ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਪਛੜ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਵਿਕਾਰ-ਗ੍ਰਸਤ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬੋਲ-ਬਾਲਾ 

ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਆਏ ਬਿਨਾ ਸਭਿਆਚਾਰਿਕ 

ਮੁੱਲਾਂ ਵਿਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਣਾ ਸੈਭਵ ਨਹੀਂ। ਨਵੀ' ਚੇਤਨਾ 

ਯੁਗ-ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ 

ਚਿੰਤਨ ਨਾਲ ਮਨੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਪਾਣ ਦਾ 

ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ 

ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ 'ਸਭਿਆਚਾਰਿਕ ਚੇਤਨਾ” ਦਾ 
ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਮੱਧ-ਕਾਲ ਦਾ ਮਹੱਤਵ 

ਇਸ ਵਿਚ ਚਲੇ ਭਗਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲ ਵਿਚ 

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ 

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸੈਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ 

ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਯੁਗ ਪੁਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਬੈਧ 

ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪੰਡਿਆਂ ਜਾ ਰਾਜ-ਨਿਵਾਸਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਧਾਰਮਿਕ- 

ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਯੁਗ ਵਿਚ ਧਰਮ ਗਿਆਨ 

ਜਾਂ ਕਰਮ-ਕਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ 

ਰਹੱਸਵਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਇਹ ਇਕ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਜੋ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ 
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ਸਿਰੇ ਤੋ' ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਤਕ ਵਿਆਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇਂ 

ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਥਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼-ਥੈਮ ਪ੍ਦਾਨ 

ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚਲਣ ਪਿਛੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ 

ਨੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਈਸਾਈ 

ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ 

ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਸਦੇ 

ਹਨ, ਕੁਝ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਤੋਂ' ਪੈਦਾ 

ਹੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਹਰਿ ਵਲ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾ ਮਿਥਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 

ਕੁਝ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ 

ਦਿਸ਼ਾ ਵਲ ਹੋਇਆ ਵਿਕਾਸ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 

ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਾਧਾਰ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੋ ਨੂੰ ਵੀ 

ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨ 

ਤਾਂ ਇਹ ਭਗਤੀ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਭਗਤੀ ਵਰਗੀ 

ਸੀ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ 

ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੋ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨੋ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ 

ਵਿਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਜ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਭਗਤੀ-ਭਾਵਨਾ 

ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ 

ਇਕ ਨਵੇ' ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। 

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੀਵਿਤ ਕੌਮ ਅਧੋਗਤੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤਕ 
ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਵਿਚੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰੀ 

ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਂਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ 

ਨਾਲ ਖੋਜਣ ਜਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਰਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, 

ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ 

ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਧਾਰਣ 

ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀ' ਸੀ ਹੋਇਆ। 

ਇਸ ਲਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਵੱਸ਼ਕ ਕਾਰਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ 

ਲਗ ਗਏ ਸਨ। 
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਗਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਭਗਤੀ 
ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਿਕ ਚੇਤਨਾ ਮੱਧ-ਕਾਲ ਦੇ ਭਗਤੀ 

ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਚਲਦੇ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਜੀਵੰਤ 

ਅੰਸ਼ ਵੀ ਰਖਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਨ ਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੁਆਰਾ 

ਪ੍ਤਿਪਾਦਿਤ ਦ੍ਰੈਤਵਾਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨ ਹੀ 

ਅਵਤਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਮੂਰਤੀ-ਪੂਜਾ ਪ੍ਤਿ ਕੋਈ ਆਸਥਾ 

ਪ੍ਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਰਣ ਅਤੇ ਆਸ਼੍ਮ ਧਰਮ 
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ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ 

ਵਿਚ ਵੈਸ਼ਣਵ ਸੰਪ੍ਦਾਇਕ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 

ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਨ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲ ਦੀ ਲੀਲਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ 

ਹੈ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਰਾਧਾ-ਕ੍ਸ਼ਣ ਦੇ ਸੈਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਯੋਗ ਦੀਆਂ 

ਵਿਭਿੰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਚਿਤ੍ਣ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਨ ਤਾਂ 

ਲੱਛਮੀ-ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਸੀਤਾ 

-ਰਾਮ ਦੇ ।ਸੂਫ਼ੀ ਪ੍ਰਮ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਮੁਖਰਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਵ ਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰਿਕ ਚੇਤਨਾ ਭਿੰਨ ਹੈ। ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਦੀ 

ਨਿਰਗੁਣ ਉਪਾਸਨਾ ਨਾਲ ਦੂਰ ਤਕ ਸਮਾਨਤਾ ਰਖਦੇ ਹੋਇਆਂ 

ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਲਿਕ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੀ ਰਖਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਗੁਰਮਤਿ- 

ਕਾਵਿ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਬਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ 

ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਹਰਲੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ 

ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਠੋਰ ਦਮਨ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋ' ਪਹਿਲਾਂ 

ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾ, ਰਹਿਣ 

ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਾਵਿ ਵਿਚਲੀ ਸਭਿਆਚਾਰਿਕ ਚੇਤਨਾ 

ਆਪਣੀ ਸਮਕਾਲੀ ਚੇਤਨਾ ਤੋ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੀ। 

ਗੁਰਮਤਿ-ਕਾਵਿ ਦੇ ਮੋਢੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਨ। 

ਜਦੋਂ' ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਆਏ, ਉਦੋ' ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਤੇ 

ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਨਾਚਾਰ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਤਨਮੁਖੀ 

ਸਭਿਆਚਾਰਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਚਿਤ੍ਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ 

ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਥਾਂਵਾਂ ਉਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ 

ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਉਲੇਖ 

ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਉਸ ਯੁਗ ਦੀ ਯਥਾਰਥ 

ਤਸਵੀਰ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ - ਕਲਿ ਆਈ ਕੁਤੇ ਹਾੰ 

ਖਾਜ਼ੁ ਹੋਆ ਮਰਦਾਰ ਗ੍ੁਾਸ਼ਾ / ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵਦੇ ਓਲਟਾੀ 

ਵਾੜਿ ਥੋਤ ਕਉਂ ਖਾਈ/ ਪਰਜਾ ਅੰਧੀ ਗਿਆਨ /ਬਨ ਕੂੜਾ 

ਕਾਸ਼ਤ ਮਖਹ ਆਲਾਈੰ / ਚੋਲੇ ਸ਼ਾਜ ਵਜਾ/ਇੰਦੇ ਨਚਾਨੈ ਗੁਰੂ 

ਬਹੁਤ ਸਿਧਿ ਭਾਈ / ਚੌਲ ਬੰਠਨਿ ਘਰਾ /ਵਾਚ ਗਾਰ ਉਠਾ 

ਘਗਾੰ ਤਿਨਾੜੇ ਜਾਈ / ਕਾਜਾ ਹੋਏ /ਨੇਸਵਤਾ ਵਢਾੰ ਲੰ ਕੇ ਹਕਾ 

ਗਾਵਾਈ / /ਇਸਤਾ ਪੁਰਧੈ ਦਾ /ਹਤੁ ਭਾਵੈ ਆ/ਏ /ਕਥਾਊਂ 

ਜਾਈ/ ਵਰ/ਤਿਆ ਪਾਪ ਸਭਸੈ ਜਗਿ ਮਾਹ / 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਮਤਾ 

ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਯੁਗ-ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀੜਿਤ ਅਤੇ 

ਨਿਰਾਸ਼ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ-ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ 
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ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ। ਆਸਥਾ ਦੀ ਮੁਰਝਾਈ ਵੇਲ ਫਿਰ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੋ 

ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜੋ 

ਸਥਿਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਪਸਥਾਨ ਵੇਲੇ ਕਾਫ਼ੀ 

ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਤਰੋਤਰ ਗੁਰੂ-ਪਰੈਪਰਾ ਦੁਆਰਾ ਇਹ 

ਅੰਦੋਲਨ ਸਸ਼ਕਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਦਸ਼ਮ ਗੁਰੂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ 

ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਕ ਹੀ 

ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਵਿਚ ਸੰਤ ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇ 
ਵਿਅਕਤਿਤਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਮ 
ਲਗਣ ਨਾਲ ਫਲ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਗੁਰਮਤਿ-ਕਾਵਿ ਦੁਆਰਾ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰਿਕ 

ਚੇਤਨਾ ਨੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਮੂਲ ਪਰਿਵਰਤਨ 
_ ਉਪਸਥਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਭਿਆਚਾਰਿਕ ਚੇਤਨਾ ਲਿਆਉਣ 

ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਚਲਿਤ ਸਾਰੀਆਂ 

ਸਾਧਨਾ-ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਸੈਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 

ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੁੰਮਣਾ ਪਿਆ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ 

ਗਏ । ਜਿਥੇ ਵੀ ਸੈਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ । ਜਨਮਸਾਖੀਆਂ 

ਵਿਚ ਇਸ ਸੈਵਾਦ ਦੇ ਅਨੇਕ ਨਮੂਨੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੈਬੈਧਿਤ ਜਨਮਸਾਖੀ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ 

ਉਸਾਰੀ ਹੀ ਸੈਵਾਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 
ਸਭਿਆਚਾਰਿਕ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਨੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਿਕ ਸੈਵਾਦ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਸਲੋਂ ਸੈਵਾਦ ਆਧਾਰਿਤ ਸਭਿਆਚਾਰਿਕ ਚੇਤਨਾ 

ਦੀ ਕਾਵਿਕ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। 

ਗੁਰਮਤਿ-ਕਾਵਿ ਵਿਚਲੀ ਸਭਿਆਚਾਰਿਕ ਚੇਤਨਾ 

ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲੋਕ ਮੁਹਾਵਰੇ ਰਾਹੀ' ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਉਦੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਧਰਮ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਕ ਭਾਰਤੀ 
ਧਰਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਚਲਿਤ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਚ 'ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ” ਕਿਹਾ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਮ ਜਿਸ ਨੂੰ “ਇਸਲਾਮ” 
ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੂਰੀ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰ ਜਮਾ ਚੁਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ 

ਕਰਨਾ ਸੈਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਯਥਾਰਥ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਉਹ 
ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 
ਪ੍ਵਿਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਰਵ ਵਿਦਿਤ 

ਸੀ। ਉਸ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿਧੀ ਟੱਕਰ ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੀ। 

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਾਰਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਵਿਸਤਾਰਕ 

ਬਿਰਤੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸੀ, ਜਬਰੀ ਧਰਮ-ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਮ 

ਸਭਿਆਚਾਰਿਕ ਚੇਤਨਾ 

ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀ ਮੂਲ-ਭਾਵਨਾ ਦਬ ਜਿਹੀ 
ਗਈ ਸੀ। ਉਧਰ ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਧਰਮ ਦੇ 
ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਪਾਖੰਡਾਂ ਅਤੇ ਆਡੰਬਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਝ 
ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤਵਿਕ 
ਧਰਮ-ਭਾਵਨਾ ਤੋ ਹਟ ਕੇ ਅਨਰਥ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੀਨ ਸਨ 
ਨਕ ਧਰਮ ਦੁਇ ਛਮ ਖਲੌਏ ਠੂੜ /ਫਰੈ ਪਰਧਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ / 

ਕਾਜੀਆ ਬਾਮਣਾ ਕਾਂ ਗਲਿ ਥਕਾੀ ਅਆਗਦੁ ਪੜੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੇ 

ਲਾਲੋਂ / (ਗੁ.ਰੰ.੭੨੨)। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਵੇਈਂ ਨਦੀ 
ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਗਟ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸਭਿਆਚਾਰਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ 

ਸੈਵਾਦ-ਯਾਨ ਆਰੋਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ 
- ਨਾ ਕੌ /ਹੈਂਦੂ ਹੈ ਨਾ ਕੋ ਆਸ਼ਲਮਾਨ - ਉਸ ਤੋਂ' ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ 
ਕਿ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਨ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਅਤੇ ਨ ਹੀ 
ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇ' ਵਾਸਤਵਿਕ ਧਰਮ-ਮਾਰਗ 

ਤੋਂ ਪਤਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਦੁਅੰਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ 

ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਮਨਵਯਾਤਮਕ ਰੁਚੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ 
ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਮਤਿ-ਕਾਵਿ ਵਿਚ 
ਧਾਰਮਿਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬੜੀ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ 
ਹੈ।“ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ” ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 
ਦੇਵ ਨੇ ਇਸੇ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਦੁਅੰਦ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ? ਇਸ ਦਾ 

ਕਾਰਣ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਮਨਵੈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੈਚਾਰ 

ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਸਤਵਿਕ ਧਰਮ-ਬੋਂਧ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। 

ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਨੂੰ 
ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚ ਪਸਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ 
ਦਾ ਨਿਖੇਧ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਹਮਣ ਦੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਕਰਮ ਵਲ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੈਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਸੇ 

ਬ੍ਰਹਮੁ ਜੌ /ਬੈਦੈ ਬ੍ਰਹਮ / ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਕਮਾਵੈ ਕਰਮ / 
ਸੀਲ ਸੰਤੱਖ ਕਾ ਰਲ ਹਰਨ / ਝੰਧਨ ਤੌੜੈ ਹੋਵੈ ਮੁਕਤ / ਸੋਈ 

ਬ੍ਰਹਮਣ ਜਣ ਜੁਗਤ /(ਗੁ ਗੰ.੧੪੧੧)। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸੇ ਸਹਿਜੀਕ੍ਰਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਖ 
ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧੂਆਂ, ਯੋਗੀਆਂ, ਵੈਰਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਰਗ 
ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰੱਈ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ 
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉੱਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 

'ਮੁਸਲਮਾਣੁ ਕਹਾਵਣੁ ਮੁਸਕਲੁ' ਹੈ। ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਲਾ 
ਕਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ -- ਜੇ ਗਤ ਲਗੈ 
ਕਾਪੜੀ ਜਾਮਾ ਹੋਇ ਪਲੀਤ / ਜੋ ਰਤ ਪੀਵ/ਹਿ ਆਣਸਾ /ਤਿਨ 
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ਕਿਉਂ ਨਿਰਮਲ ਚੀਤ / ਨਾਨਕ ਨਾਉਂ ਖੁਦਾਇ ਕਾ /ਦਿਲਿ ਹਛੰ 

ਮਾਓ ਲੰਹੁ/ ਆਵਨ /ਦਿਵਾਜੈ ਦੁਨ ਕੇ ਡੂਠੰ ਅਮਲ ਕਰੇਹਾ / 
(ਗੁ.ਰੰ.੧੪੦)। 

ਸਮਨਵੈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤਦੇ ਸੈਭਵ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰੂਪ ਦੀ ਥਾਂ 
ਅੰਦਰਲੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ। 
ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ੁੱਧੀ ਉਤੇ ਬਹੁਤ 

ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਸ਼ੁੱਧੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰਲੇ 

ਭੇਦ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਭਿਆਚਾਰਿਕ ਚੇਤਨਾ 

ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ 

ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਗੁਰਮਤਿ-ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਵਿਸਤਾਰ 

ਸਹਿਤ ਚਿਤਰਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ 

ਮਾਨਵ- ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਧਰਮ-ਸੁਧਾਰ ਵੇਲੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ। ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਸੈਬੈਧ ਹੈ, 

ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ 
ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਅਧੋਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਕਾਰ 

ਪਸਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 
ਗੁਰਮਤਿ-ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਭਾਰਤੀ 

ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਬੈਧ ਦਾ ਮੂਲ-ਆਧਾਰ ਵਰਣਾਸ਼੍ਮ-ਵਿਧਾਨ ਹੈ। 

ਪਰ ਮੱਧ-ਕਾਲ ਵਿਚ ਵਰਣਾਸ਼੍ਮ ਦਾ ਦੈਵੀ ਗੌਰਵ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ 

ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਲਾਸਤਾ ਜਾਂ ਕਾਮ-ਭੋਗ ਦਾ 

ਸਾਧਨ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰੈਪਰਾਗਤ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 

ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸਮਾਜ 

ਦਾ ਪਤਨ ਵਲ ਵਧਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਅਤੇ 

ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਕਟ ਤੋਂ ਕਢਣ 

ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੱਧ-ਕਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ 

ਸਾਰੇ ਨਿਰਗੁਣਵਾਦੀ ਸਾਧਕਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 

ਜਾਤਿ-ਭੇਦ-ਭਾਵ ਜ਼ੀਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਹਿਬਾਨ 
ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਕੁਲ ਵਿਚੋਂ' ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆਂ 

ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਣ-ਧਰਮ ਦਾ ਨਿਸੈਗ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਤਥਾ-ਕਥਿਤ 

ਨੀਚਾਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਿਆ - ਨਚਾ 

ਅੰਦਾਰ ਨੋਚ ਜਾ/ਤ ਨ7ਚਾੰ ਹੂ ਆਤਾ ਨਨੰਚੁ / ਨਾਨਕੁ /ਤਿਨ ਕੰ 

ਸੰਗਿ ਸ਼ਭਥ ਵ/ਡਿਆ ਲਓ /ਕੇਆ ਗੀਸ਼/ (ਗੁ ਗੰ .੧੫)। 

ਜਾਤਿਵਾਦ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਵ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ - ਸਾ ਜਾਤਿ ਸਾ ਪੱਤ ਹੈ ਜੰਹੇ ਕਰਮ 
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ਕਾਮਾ/ਏ /(ਗੁ.ਹੰ.੧੩੩੦)। 

ਵਰਣ-ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ-ਕਾਵਿ ਵਿਚ 
ਆਸ਼੍ਮ-ਧਰਮ ਦੇ ਰੂੜ੍ਹ ਰੂਪ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਨੇਕ 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਧੂਆਂ, ਜੋਗੀਆਂ, ਸੈਨਿਆਸੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ 

ਹੀ ਸੇਸ਼ਨ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖ਼ੁਦ ਗਿ੍ਹਸਥੀ 

ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ 

ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ “ਗਿਰਹੀ ਮਾਹਿ 

ਉਦਾਸਾ” ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਮਨਮੁਖ ਵਿਅਕਤੀ ਵੈਰਾਗ 

ਦੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛਡ ਕੇ 

ਗਿ੍ਹਸਥ ਜੀਵਨ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੇਟ ਭਰਨ 

ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਲ ਤਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਗਿ੍ਹਸਥ ਧਰਮ ਦੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ - ਮਨੁਮੁਥ' 

ਲਹ/ਨੈ ਘਰ ਤਾਜਿ /ਵਿਗੂਚੈ ਅਵਰਾ ਕੇ ਘਰ ਹੋਰ / /ਗ੍ਹਿਹ ਧਰਮ 

ਗਾਵਾਏ.ਸੰਤਿਗਰ ਨ ਡੇਟੈ ਦਰਆੰਤ ਘਮਨ ਘੰਠੋ/(ਗੁ.ਰੀ੍.੧੦੧੨)। 

ਗਿ੍ਹਸਥ-ਆਸ਼੍ਮ ਦਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਰੂਪ ਤਦ ਹੀ ਬਣਦਾ 

ਹੈ ਜੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੌਰਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਅਸਲ ਵਿਚ, 

ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਉਸ ਦੀ 

ਨਾਰੀ ਜਾਤਿ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੀ ਨਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਦਾ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ 

ਸਮਾਜ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਆਵੱਸ਼ਕ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੱਧ-ਕਾਲ 

ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਰੀ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਗੌਰਵ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁਕਿਆ 

ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਪਮਈ ਅਤੇ ਨਾਰਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਘੋਰ ਅਤੇ 

ਕਠੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਰੀ ਦੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਰਿਪੇਖ 

ਵਿਚ ਸਮਝਣ ਲਈ “ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ” (ਭੰਡਿ ਜੰਮੀਐ...) 

ਵਿਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਰੀ ਦੇ ਕਾਮਿਨੀ ਰੂਪ ਨੂੰ 

ਵੀ ਆਦਰ ਦੇ ਧਰਾਤਲ ਤੋ' ਡਿਗਣ ਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ 

ਵਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨਾਚੀਆਂ ਨੂੰ “ਗਾਛਹੁ ਪੜ੍ਹੀ ਰਾਜ ਕੁਆਰਿ” 

ਕਹਿ ਕੇ ਸੈਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ 

ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਸਤੀ ਦਾ ਚਿਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ - ਸਤਾੀਆ 

ਏ/ਹ' ਨ ਆਥੀਆ/ਨੇ ਜੋ ਅੜਿਆ ਲਗ ਜਲੰੀਨੇ/ ਨਾਨਕ 

ਸ਼ਤੀਆ ਜਾਣਆਨੇ /ਜਿ /ਝਰਟੇ ਚੋਟ ਮਰਨੇ /(ਗੁ .ਰ .੭੮੭)। 

ਗਿ੍ਹਸਥ-ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਉਦਮ ਕਰਨਾ 

ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਪੇਟ ਭਰਨਾ 

ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨ ਕਰਨਾ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ 

ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਤਿ 



ਸਭਿਆਚਾਰਿਕ ਚੇਤਨਾ 

ਸਚੋਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ ਸਾਧਨਾ 

ਜੀਵਨ-ਵਿਹੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨਮਈ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਕਿਰਤ 

ਹੈ - ਆਲ ਖਾਇ /ਕੇਛ ਹਥਹ ਦੇਇ / ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣ/ਹਿ 

ਸੰਇ/ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਸਭਿਅਚਾਰਿਕ ਗੌਰਵ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ 

ਤੱਤ੍ਰ ਹੈ। 

ਗੁਰਮਤਿ-ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਵਹਿਮਾਂ, ਭਰਮਾਂ, ਪਾਖੰਡਾਂ 
ਆਦਿ ਦਾ ਬੜੀ ਦ੍ਿੜ੍ਰਿਤਾ ਨਾਲ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 

ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਮਨੱਖਤਾ ਦੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ 

ਹਨ। ਜੰਜੂ ਪਾਣ ਦੀ ਧਰਮੋ-ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਰੂੜ੍ਹ ਰੂਪ ਦਾ 
ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਜੰਜੂ ਦੇ ਭਾਵੀਕ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ 

ਗਿਆ ਹੈ - ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੱਖ ਸਤ ਜਤ ਗੰਢਾਂ ਸਤ 

ਵਟੁ / ਏਹ ਜਨੰਊਂ ਜੀਆ ਕਾ ਹਈਂ ਤਾ ਪਾਂਡੇ ਘੜ / ਨਾਂ ਏਹ 

ਤਟੈ ਨ ਮਲ ਲਗ ਨਾ ਏਹ ਜਲੰ ਨ ਜਾਇ/ ਧੰਨ ਸ਼ ਆਣਸ਼ 

ਨਾਨਕਾ ਲੇ ਗੱਲ ਚਲੰ ੫/ਏਇ/(ਗੁ .ਗੰ.੪੭੧)। 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ-ਕਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਦਸਿਆ 

ਹੈ। ਸੂਤਕ-ਕਰਮ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਜਮਣਾ 

ਅਤੇ ਮਰਨਾ ਸਭ ਇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 

ਪ੍ਕਿਆ ਹੈ। ਵਾਸਤਵਿਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਸੂਤਕ 

ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਸਭੋ ਸ਼ਤਕੁ ਭਨ ਹੈ 

ਦੁਜੇ ਲਗੀ ਜਾ/ਏ / ਜੰਮਣੁ ਮਰਣਾ ਹਕ ਹੈ ਭਾਣੰ ਆਵੈ ਜਗਇ/ 

ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ੫ਵੜੁ ਹੈ /ਦਤੇਨ /ਨੋਲਕ ਸੰਥਾਹਿ/ ਨਾਨਕ 

/ਜਿਨ੍ਹਨੰ ਗੁਰਾਖ ਝਇਆ /ਤਨ੍ਹਾ ਸਤ੍ਕਾ ਨਾਹਿ /(ਗੁ.ਰੀ.੪੭੨)। 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ 

ਸਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਗਊਂ /ਝ#ਰਾਹਮਣ ਕਉ ਕਰ 
ਲਾਵਹੁ ਗੰਥ/ਨ ਤਰਣੁ ਨ ਜਾਈਂ / ਸੋਤਾੀ ਟਕਾ ਤੇ ਜ੫ ਮਾਲ 

ਧਾਨ ਮਲੰਛਾ ਥਾਈ / ਅੰਤਾਂ ਪੂਜਾ ਪੜ/ਹ ਕਤੇਬਾ ਸੰਜਮ 

ਤਭਕਾ ਭਾਈੰ /ਛੌਡਾਲੇ ਪਾਖੰਡਾ / ਨਾ ਲਈਆੰ ਜਾ/ਹ ਤਰੰਦਾ / 

(ਗੁ ਗੰ.੪੭੧)। 

ਗੁਰਮਤਿ-ਕਾਵਿ ਵਿਚੋ ਮਿਲਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰਿਕ 

ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਇਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਨ-ਜੀਵਨ 

ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਰੁ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ 

ਨਾਲੋਂ ਟੁਟ ਚੁਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਨ-ਭਾਸ਼ਾ 

ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੌਰਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 

ਭਾਸ਼ਾ ਉਤੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਪਰਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 

ਕਦੀ ਲੁਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਜੀਵੌਦੇ ਜਾਗਦੇ 

ਸਭਿਆਚਾਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁੰਨੇ ਹਨ। ਗੁਰਮਤਿ-ਕਾਵਿ ਵਿਚ 
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ਘਾਹ ਘਨ “ਆ ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਬੋਲੀ ਆਵਰ ਤਮਾਗੀ ਕਹਿ 

ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਭਿਆਚਾਰਿਕ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਟੁਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 
ਤੌਬੀਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਰਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿ 

ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਪਤਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸੈਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ 

- ਖੜਾੀਆ ਤਾ ਧਰਨ ਛੋਡਿਆ ਅਲੰਛ ਭਾਹਖਆ ਗਹ? / 

/ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਿ ਸਭ /ਇਕ ਵਰਨ ਹੋਈ ਧਰਮ ਕੀ ਗਤਿ ਰਹ? / 
(ਗੁਰੀ.੬੬੩)। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਕਾਵਿ 

ਨੇ ਸਰਬਤ ਲੌਕਿਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿਰਜਿਆ 

ਹੈ। ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ 
ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 

ਵਿਚ ਸੈਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ -- ਨਲ ਥਸ਼ਤੜ੍ ਲੰ ਕਪੜੇ ਪਹਿਰੇ 

ਤਾਰਕਾ ਪਠਾਣ ਅਮਲ ਕੀੀਆ/ (ਗੁ .ਗੁੰ .੪੭੦)। ਆਪਣੇ 

ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ 

ਵਾਲੇ , ਗੁਰਮਤਿ-ਕਾਵਿ ਅਨੁਸਾਰ, ਭੁਸ਼ਟ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ। 
ਮੱਧ-ਕਾਲ ਦੇ ਸੰਤਾਂ/ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ 

ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਤਿਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ 

ਲੋਕ ਅਧਿਕਤਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋ ਬੇਲਾਗ ਜਿਹੇ 

ਰਹੇ । ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਥੇ ਜਨ-ਸਾਧਾਰਣ 

ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਦੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ 

ਤਤਕਾਲੀਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨ ਕਿਸੇ 

ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਭਿਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ 
ਵਿਚ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ-ਪ੍ਣਾਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ 
ਅਵਥਸਾ ਦੀਆਂ ਤਰਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਤਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ 

ਜਨਤਾ ਦੇ ਦੁਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਦਾ 
ਆਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 
`ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਿਆ ਪਰਗਟ 
ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। 

ਉਹ ਯੁਗ ਸਾਮੰਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਸ 

ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਨ-ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦੁਲ ਭਾਵੇਂ 
ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਲਈ ਰਾਲੇ.ਨੰਹਮਕਦਮ 

ਕਾਤੰ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ' ਸੀ। 

ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਮਤਿ-ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਜੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀਨ 

ਰਾਜਿਆਂ ਵਿਚ ਅਭਾਵ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜੇ ਦੀ 

ਹੋਂਦ ਪਰਜਾ ਦੇ ਹਿਤ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਦੇ ਉਹ ਸਥਾਈ ਢੰਗ 
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ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ -- ਰਾਲਾ ਤਥਤਿ /ਟੈਕੈ ਗੁਣਾ ਡੈ 

ਪੰਚਾ/ਇਣ' ਰਤ / (ਗ ਗੰ .੯੨)। ਇਥੋ' ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਾ 

ਵੀ ਸੈਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ 'ਚੁਲੀ ਨਿਆਵ ਕੀ” ਕਹਿ ਕੇ 

ਉਸ ਤੋਂ ਸਮਦਰਸੀ ਅਤੇ ਨਿਆਇਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਹੈ। ਵਿਲਾਸੀ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੈਧ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਸੈਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। 
ਬਾਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਚਿਤ੍ਰਣ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਬੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਹੈ 

ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਵਸਥਾ 

ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਆਕ੍ਰੰਸ਼ 

ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਮਹਾ ਬਲੀਦਾਨ 

ਨੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਰਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ 

ਬਹਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਭਗਤੀ-ਅੰਦੋਲਨ 

ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ਉਤੇ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਤੋ 
ਇਹ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਵਸਥਾ ਅਸਹਿ ਹੋ ਗਈ ।“ਧਰਮ-ਯੁੱਧ” 

ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜ ਗਿਆ। “ਦਸਮ-ਗੁਰੰਥ” ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਵਿ- 

ਮਰਯਾਦਾ ਵੀਰਤਾਮਈ ਹੋ ਗਈ । ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਸੌਮ੍ਯ 

ਭਾਵਨਾ - ਲੇ ਜੀਵੈ ੫/ਤਿ ਛਲ ਜਾਇ / ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੰਤਾ 

/ਕਛੁ ਖਾਇ /ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ 

ਜਬ ਆਉ ਕਾ ਅਉਧ ਨਿਦਾਨ ਝਨੰ ਅਤਿ ਗੀ ਰਣ # ਤਬ 

ਜੁਝ ਮਰੋਂ/ ਉਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਜੁਝਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸਭਿਆਚਾਰਿਕ ਚੇਤਨਾ ਹੋ 

ਨਿਬੜੀ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਸੈਕੇਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋ' ਗੁਰਮਤਿ-ਕਾਵਿ 

ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਚੇਤਨਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰਵਰਤੀ 

ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ 

ਵਿਚਲੀ ਸਭਿਆਚਾਰਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਭੀਤਰੀ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ 

ਸਥਾਪਨਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾ-ਪਰਕ ਕਥਨਾਂ ਵਿਚ ਵੇਖੀ 

ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੈਬੈਧੀ ਧਾਰਣਾ 

ਨਿਰਗੁਣਵਾਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਸਰੂਪ “ਜਪੁਜੀ” 

ਦੇ ਆਰੰਭਲੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ 

ਨਿਰਗੁਣ ਸੰਤ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਦਾ ਸਰੂਪ 

ਅਧਿਕਤਰ ਸੋਮ੍ਯ ਜਾਂ ਕੋਮਲ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਆਲੂ , ਭਗਤਵੱਛਲ , 

ਪ੍ਤਿਪਾਲਕ ਅਤੇ ਉਪਕਾਰਕ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਯੁਗ ਦੀਆਂ 

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਆਤਮ-ਰਖਿਆ ਦੀ ਜਿਸ 

ਸਮਸਿਆ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਜੁਝਾਰੂ 
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ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੰਜਵੇਂ ਅਤੇ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹਾ ਬਲੀਦਾਨਾਂ 
ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਝੰਝੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ 

ਭੈ-ਭੀਤ ਅਤੇ ਆਤੰਕਿਤ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੀਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 

ਭਰਨ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਯੁੱਧ ਦੀ ਪੇ੍ਰਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਥੇ 

ਵੀਰ-ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਜਨ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ 

ਵਿਚ ਜੁਝਾਰੂ ਸੈਕਲਪ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਭਗਤੀ ਨਾਲ 

ਸੈਯੋਗ ਹੋਣ ਲਗਾ। 

ਸੰਸਾਰ ਜਾਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਨਸ਼ਵਰ ਅਤੇ 

_ਅਨਸ਼ਵਰ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰਮਾਰਥਿਕ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸੱਚਾ ਹੈ , ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ 

ਸੈਸਾਰਿਕ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਤੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ 

ਲਈ ਪਰਮਾਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਸਭ 

ਕੁਝ ਨਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸੈਸਾਰ ਸੱਚਾ 

ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੋਂਦ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀ 

ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ। ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਣ ਰੂਪ ਸੋਨੇ 

ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਰੂਪ ਕੰਗਣ ਵਿਚ ਜੋ ਅੰਤਰ ਹੈ ਉਹੀ ਅੰਤਰ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਜਗਤ ਵਿਚ ਹੈ। “ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ 

ਕਾਰੁ' ਤੋਂ ਗੁਰਮਤਿ-ਭਾਵਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 

ਗੁਰਮਤਿ-ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਜੀਵ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਸੰਸਾਰ 

ਵਿਚ ਨਿਰਲਿਪਤ ਭਾਵ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਵਿਚ ਕਮਲ ਅਤੇ ਨਦੀ ਵਿਚ 

ਮੁਰਗ਼ਾਬੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋ' ਬੇਲਾਗ ਜਾਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ 

- ਜੰਸ਼ੇ ਜਲ ਆਹ ਕਮਲ /ਨੈਰਾਲਮ ਮੁਰਗਾਈ ਨੰਸ਼ਾਣ / 

(ਗੁ.ਰੰ.੯੩੮)। ਇਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨ ਨਵਿ੍ੱਤੀ ਮਾਰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ 

ਨ ਹੀ ਪ੍ਰਵਿੱਤੀ ਮਾਰਗੀ। ਇਥੇ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮੱਧ-ਮਾਰਗ 

ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਧ-ਮਾਰਗ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੈਸਾਰ 

ਵਿਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕਰਮ 

ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ -- ਹਸੀਦਿਆ 

ਖੋਲੰਦਿਆ ਹੰਨੰਦਿਆ ਖਾਵੰ/ਦਿਆ /ਵਚੰ ਹੌਵੰ #ਕਾਤਿ / 

(ਗੁ.ਗੰ.੫੨੨)। 

ਇਸ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਸੈਸਾਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਉਦਾਸੀਨ ਮਨੌਂਖ 

ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਜੁੜਨ ਲਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਖਚਿਤ ਹੋਣ ਦੀ 

ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕਰਮ-ਭੂਮੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਹੀ ਉਚਿਤ 

ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਮਨੌੱਖਾਂ ਵਿਚ 

ਸਾਤਵਿਕ ਰੁਚੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੈਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ। 

ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਉਨਤੀ 
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ਲਈ ਜਾਂ ਸੈਸਾਰਿਕ ਪਰਪੰਚ ਤੋ' ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਚਾਰ 

ਸਾਧਨਾ-ਮਾਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ 

ਗਿਆਨ-ਮਾਰਗ, ਕਰਮ-ਮਾਰਗ, ਯੋਗ-ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਭਗਤੀ 

-ਮਾਰਗ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੰਹਾਂ ਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਸਵੀਕਰਣ ਅਤੇ 

ਅਸਵੀਕਰਣ ਗੁਰਮਤਿ-ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਸਵੀਕਰਣ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੰਹਾਂ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਮੂਲ- 
ਭਾਵਨਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਸਵੀਕਰਣ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁੜ੍ਹ 

ਰੂਪਾਂ ਨੇ ਮਨੂੰ ਖਤਾ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ 

ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ -- 
ਗਿਆਨ ਖੜਗ ਲੰ ਅਨ ਸਉ ਲੂਡੈ ਮਨਸਾ ਮਨਹਿ ਸਮਾਈ 

ਹੰ/ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਆਵਾਗਵਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 

ਵਿਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ - /ਗਿਆਨ /ਵਹੂਣ? ਭਵੈ ਭਾਵਾਈੰ / ਪਰ 

ਇਹ ਗਿਆਨ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ 

ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਗਿਆਨ ਨ ਵਾਚਿਕ ਹੈ, ਨ ਹੀ ਸ਼ਾਸੜੀ। ਅਜਿਹੇ ਗਿਆਨ 

ਦਾ ਪ੍ਰਮੁਖ ਕਰਤੱਵ ਮਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੀਆਂ ਆਸਕਤੀਆਂ ਤੋਂ 

ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ 
ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਬ੍ਹਮ- 

ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ - /ਜਿਨੰ ਆਤਮੁ ਚਨੈਨੇਆ 

ਪਰਮਾਤਮ' ਸੋਈ / ਇਸ ਨੂੰ ਪਰੋਪਰਾਗਤ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ 

“ਸਹਿਜ-ਗਿਆਨ” ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਕਰਮ-ਮਾਰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵੀਕਰਣ/ 

ਅਸਵੀਕਰਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਣ ਸਪੱਸ਼ਟ 

ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਾਂ ਤੋ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ -- 
/ਵਣੁ ਕਰਆ ਕਿਛੁ ਪਾਈਐ ਨਾਗਾ ਲੇ ਥਹੁੜੇਰਾ ਧਾਵੈ / ਪਰ 

ਕਰਮ ਦੇ ਰੂੜ੍ਹ ਰੂਪ ਜਾਂ ਕਰਮ-ਕਾਂਡੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ 

ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ-ਸਾਧਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮ 

ਹੈਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ -- ਕਰਮ ਕਾਂਡ 

ਖ੍ਹਾ ਕਗੰਹ ਆਚਾਰ / /ਥਨੁ ਨਾਵੈ ਨਗ /ਹ੍੍ਗ ਆਹੰਕਾਰ/ 

(ਗੁ ਗੰੰ.੧੬੨)। ਇਸ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ 

ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਅਤਿ 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ 

“ਅਧਿਆਤਮੀ ਕਰਮ” ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ - ਆਹਆਤਮ 

ਕਰਮ ਕਰੌ ਤਾ ਸ਼ਾਚਾ/ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਸਹਿਜ-ਕਰਮ” ਨਾਂ ਵੀ 
ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਕਰਮ ਕਰਨ ਪਤਿ ਉਦਾਸੀਨ 

ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤ੍ਰਗਿਣਾਤਮਕ ਕਰਮ ਜਾਂ ਰੂੜ੍ਹ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨ 

ਅਪਣਾ ਕੇ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਰਨ 

ਸਭਿਆਚਾਰਿਕ ਚੇਤਨਾ 

ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਯੋਗ-ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਰੁੜ੍ਹ ਰੁਪ ਜਾਂ 

ਹਠਯੋਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀ' ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ 

ਉਤੇ ਯੋਗ ਦੇ ਭਾਵੀਕ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਬਲ 
ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਯੋਗ ਦਾ ਮਾਨਸੀ ਰੂਪ ਕਿਹਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਗ ਪਰੈਪਰਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਯੁਗ ਦੀਆਂ 

ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਅਨੁਕੂਲ ਬਹੁਤ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ 
ਵਿਚ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਯੋਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, 
ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਹਠ-ਸਾਧਨਾ ਅਤੇ ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਆਡੰਬਰਾਂ ਦਾ 
ਨਿਖੇਧ ਹੈ। 

ਭਗਤੀ-ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਤਿ ਗੁਰਮਤਿ-ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਅਧਿਕ 

ਰੁਚੀ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ , ਪਰੰਤੂ ਇਥੇ ਵੀ ਪਰੈਪਰਾਗਤ ਭਗਤੀ 
ਦਾ ਇਨ-ਬਿਨ ਸਵੀਕਰਣ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ 

ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਯੁਗ ਦੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ 

ਅਧਿਕ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨ- 

ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਸਹਿਜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਧੀ-ਭਗਤੀ, ਮੂਰਤੀ-ਪੂਜਾ ਆਦਿ ਦਾ ਖੰਡਨ 
ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ 

ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਹਿਜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ' ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ 

ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਾਧਨਾ-ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੇਵਲ 

ਪਰੈਪਰਾਗਤ ਸਾਧਨਾ-ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰੂੜ੍ਹ 

ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਨਵ-ਜੀਵਨ 
ਉਲਝਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿਹਾ 
ਹੈ - ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰਖ ਲੰ ਆਪਣਾ ਲਿਪਾ ਧਾਰ / ਜਿਤ 

ਦੁਆਰੈ ਉਂਝਰੈ /ਤਾੜੌ ਲੰਹਾ ਉਬਰੇ /(ਗੁ ਗੀ ੮੫੩)। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾ-ਮਾਰਗਾਂ 

ਦੇ ਭਾਵੀਕ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਪ੍ਵਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ 
ਦੀ ਸਹਿਜ-ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਰਮ ਪਾਖੰਡ 
ਹੈ, ਗਿਆਨ ਕੇਵਲ ਤਰਕ-ਵਿਤਰਕ ਹੈ , ਯੋਗ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ 
ਕਸਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਪ੍ਾਣ 
ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨਾਂ, ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬ੍ਹਮ ਦੀ 

ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੈਭਵ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤਕ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਾਸਤਵਿਕ 

ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਪਰਮ ਦਾ ਉਦਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਹਿਜ 

ਤਦ ਤਕ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 



ਸਮਦਰਸੀ 

ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਹਿਜ-ਸਾਧਨਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅੰਤਰ 

ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ, 

ਸਮਾਜ, ਸੰਪ੍ਦਾਇ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ 
ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਸਵੀਕ੍ਿਤੀ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ 

ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਧਰਮ 

ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਸਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜਿਗਿਆਸਾ 

ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਧਿਕ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਪ ਵਾਲਾ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ 

ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਤਨ ਨੂੰ ਠਲ੍ਹ ਪਈ 
ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਕਿਰਣ ਦਾ ਸੈਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ 

ਕਾਲ ਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਗੁਰਮਤਿ- 

ਕਾਵਿ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਯੁਗ-ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਮ-ਸਾਧਨਾ ਦਾ 

ਅਨੁਭਵ ਸੈਜੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਯੁਗ ਦੀ ਨੁਹਾਰ 

ਬਦਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਅਧੋਮੁਖੀ ਰੂਪ ਨੂੰ 

ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਲਸਰੂਪ ਮਨੱਖਤਾ ਦਾ 
ਕਲਿਆਣ-ਮਾਰਗ ਮੋਕਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, 

ਗੁਰਮਤਿ-ਕਾਵਿ ਵਿਚਲੀ ਸਭਿਆਚਾਰਿਕ ਚੇਤਨਾ ਮਾਨਵ 

ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕ 

ਅਗੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਸਿਰਜਦੀ ਹੈ। 

ਸਮਦਰਸੀ : ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੈਰੀ ਅਤੇ ਮਿਤਰ ਨੂੰ ਇਕ-ਸਮਾਨ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ 

ਹੋਵੇ। “ਸੁਖਮਨੀ” ਬਾਣੀ ਵਿਚ “ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ” (ਵੇਖੋ) ਨੂੰ 

“ਸਮਦਰਸੀ” ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ - ਸੋ ਸ਼ਮ਼ਦਰਸਾੀਂ ਤਤ ਕਾ ਬੋਤਾ/ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 'ਸਮਦ੍ਰਿਸਟਾ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ 

- ਗਠਪੁਸ਼ਾਦ ਨਾਨਕ ਸਮੰਦ੍ਰਿਸ਼ਣਾ/ 

ਸਮਨ, ਭਾਈ : ਵੇਖੋ 'ਮੁਸਨ', “ਚਉਬੋਲੇ ।” 

ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ : ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ-ਰਚਨਾ 
ਦਾ ਮੂਲ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜ 

ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਆਗਮਨ 

ਵੇਲੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜੋ ਦਸ਼ਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ 

ਮਹਾਪ੍ਸਥਾਨ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਚ ਅਨੌਕ ਪ੍ਰਕਾਰ 

ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਚੁਕੇ ਸਨ। 

“ਸਮਾਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸੈਗਠਨ ਹੈ ਜਿਸ 

ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ 

ਵਿਚ ਨਿਸਚਿਤ ਸੈਬੈਧ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਵਿਵਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਮਨੱਖ 

ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਹ 

ਸੰਗਠਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਭਿੰਨ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ 

ਮਾਨਦੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਵਹਾਰ 

ਅਨੁਮਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।' 

ਚੂੰਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ 

ਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੂਰਤ ਸਰੂਪ 

ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਇਸ ਦੀ ਅਵਧਾਰਣਾ ਅਨੁਭੂਤੀ-ਮੁਲਕ ਹੈ। 

ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਦੀ ਸਦੀਵੀ 

(ਸ਼ਾਸ਼ਵਤ) ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਮਾਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 

ਦਾ ਸਮੁੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵੱਖ 

ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 
ਮਾਨਵ-ਮਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹ-ਮਨ ਦੀ ਗਤਿਸ਼ੀਲਤਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ 
ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜ 

ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ । ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ 

ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ 

ਇਕ ਚਿਰ-ਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 
ਦੀਆਂ ਆਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਲਕਸ਼ਾਂ 

(ਮਨੋਰਥਾਂ) ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਮੁੱਖ ਤੰਰ 

`ਤੇ ਦੋ ਸਮਾਜਿਕ ਖੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਕ ਹਿੰਦੂ 
ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੈਦੇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ 

ਸਥਿਤੀ ਉਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕ 

ਸਰੋਕਾਰ ਹਿੰਦੂ-ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਖੀ 
ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 

ਸਮਾਜਿਕ ਪੜਚੋਲ ਬੜੀ ਵਿਸਤਰਿਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸੀ। 

ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀਕਾਰ ਨਿਰੇ-ਪੁਰੇ 

ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸਲੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕਲਿਆਣ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਸੇ ਲਈ 

ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਇਕ ਦੂਜੇ 
ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵੱਖ 

ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤੋਂ 

ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਕੀਰਣਤਾ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ 

ਸੈਕੀਰਣਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ 

ਸੈਕੀਰਣਤਾ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੈਕੀਰਣਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 



ਸਮਾਧ/ਸਮਾਧਿ/ਸਮਾਧੀ 

ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਅਨੁਦਾਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ 

ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨੁਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਲਸਰੂਪ ਵਰਣ- 

ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੈਕੀਰਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਾਜਿਕ ਰਖਿਆ 
ਲਈ ਧਰਮ-ਆਚਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਚ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

ਵਰਣਾਸ਼ਮ ਦੀ ਦਿਵਤਾ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਨਾਰੀ 

ਕਾਮ-ਭੋਗ ਦਾ ਨਿਰਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਸਾਰੀ 

ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ 

ਰਸਤਾਲਗਾਮੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 

ਇਕ ਨਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ “ਵਰਣ” 

(ਵੇਖੋ) ਅਤੇ “ਆਸ਼੍ਰਮ' (ਵੇਖੋ) ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ 
ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਦਲਿਤ 
ਤੋਂ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼ਾਧ, ਸੂਤਕ , ਸਤੀ ਆਦਿ ਰਸਮਾਂ 

ਦਾ ਦ੍ੜ੍ਰਿਤਾਪੁਰਵਕ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਬਾਰੇ ਸੈਬੰਧਿਤ 

ਇੰਦਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਵਰਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੋਰ 'ਤੇ 

ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ 
ਜਾਤਿ-ਪਾਤਿ ਨੂੰ ਨਿਰਾਰਥਕ ਮੰਨ ਕੇ ਗਿਰ੍ਹਸਥ-ਆਸ਼੍ਰਮ ਨੂੰ 
ਸਰਵਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਦਸਿਆ। ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ 

ਗੌਰਵਪੂਰਣ ਸਥਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਆ। ਸ਼ਾਧ, 
ਸੂਤਕ ਆਦਿ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਪੁੂਰਣ ਦਸ ਕੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ 
ਕਰਮ ਕਰਨ ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ 

ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਰਰਥਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ 

ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ 
ਦਸਿਆ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ 

-ਕਲਿਆਣ ਵਲ ਰੁਚਿਤ ਸਨ। 

ਸਮਾਧ,/ਸਮਾਧਿ/ਸਮਾਧੀ : ਇਸ ਤੋ ਭਾਵ ਹੈ ਮਨ ਦੀ 
ਸਥਿਰ ਜਾਂ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਅਵਸਥਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ 

“ਪਾਤੌਜਲ ਯੋਗਸੂਤ੍” (373) ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਇਹ “ਅਸ਼ਟਾਂਗ-ਯੋਗ” (ਵੇਖੋ) ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਅੰਗ ਹੈ। ਉਥੇ 

ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਧਕ 

ਦਾ ਚਿੱਤ ਲਕਸ਼ਿਤ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਵਿਸੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਗੁਹਿਣ 

ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਮਗਨ ਵਿਅਕਤੀ 
ਦਾ ਆਪਸੀ ਭੇਦ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੋੱ 

ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰਲੇ ਜਗਤ 

ਨਾਲ ਸੈਬੈਧ ਟੁਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੰਤ-ਪਦ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋੱ 

ਸਮਾਰੜ-ਧਰਮ 

ਪ੍ਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ 

ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ 

ਦੀ ਸੈਗਲੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਆਖੀਰ ਵਿਚ ਅਚੇਤਨ 

ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਸਿਰੀ 

ਰਾਗ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਧਿ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨ 

ਦਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਬਿਨਾ ਯਤਨ ਕੀਤੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸਮਾਧਿ 

ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ - ਮਇਆ ਭੂਲੇ ਸਿਧ 

/ਫਰ/ਹ ਸ਼ਮਾ/ਹ ਲਗੀ ਸ਼ਭਾ/ਇ /(ਗੁ ਗੀ .੬੭)। ਮਾਰੂ ਸੋਲਹਿਆਂ 

ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਜ-ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਸੈਪੰਨਤਾ 

ਦਸੀ ਗਈ ਹੈ -- ਗੁਰ ਕਾ ਸਵਾ ਠੀ ਲਾਗ?/ ਅਨਾ/ਦਨੁ 

ਸੁਖ ਸਹਜ ਸ਼ਮਾਠੀ/ (ਗੁ ਗੰ .੧੦੫੦)। 

ਸਮਾਰਤ-ਧਰਮ : ਵੈਸ਼ਣਵ-ਧਰਮ (ਵੇਖੋ) ਦਾ ਦੂਜਾ ਭੇਦ 
“ਸਮਾਰਤ-ਧਰਮ” ਹੈ। ਇਸ ਧਰਮ ਵਿਚ ਸਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਵਿਚ 
ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਵਿਧੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ 
ਆਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜ ਦੇਵਤਿਆਂ (ਵਿਸ਼ਣੂ , 

ਸ਼ਿਵ, ਦੁਰਗਾ, ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਗਣੇਸ਼) ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਵਿਧਾਨ 

ਹੈ। ਭਾਗਵਤ-ਧਰਮ ਦਾ ਇਸ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅੰਤਰ 

ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਉਤੇ ਬਲ 

ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਸਮਾਰਤ-ਧਰਮ ਰਹਿਤ-ਮਰਯਾਦਾ ਤੋਂ' ਪਰੇ 

ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਤ-ਧਰਮ ਧਰਮ-ਕਰਮ ਵਿਚ 

ਸੈਕਰੀਣ ਅਧਿਕ ਹੈ। 

ਇਸ ਧਰਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਮਿਿਤੀ-ਸਾਹਿਤ ਹੈ। 

“ਸਮਿ੍ਤੀ' ਦਾ ਸਾਧਾਰਣ ਅਰਥ ਹੈ ਯਾਦ, ਅਰਥਾਤ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ੇ 

ਦਾ ਗਿਆਨ। ਪਰ ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ' ਵੇਦਾਂ , ਸੂਤ੍ਾਂ , ਧਰਮ-ਸ਼ਾਸਤ੍ਹਾਂ , ਪੁਰਾਣਾਂ, 

ਰਾਮਾਇਣ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਆਦਿ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਜ 

ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਧਰਮ-ਸ਼ਾਸਤਾਂ ਲਈ ਰੂੜ੍ਹ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। 

'ਮਨੁ-ਸਮ੍ਰਿਤੀ' (2/12) ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਜੋਂ ਇਸ 

ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਸਿੱਧ ਹੋਣ 
ਵਾਲਾ (ਸਵਤ:) ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਿ੍ਤੀ ਨੂੰ 
ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ (ਪਰਤ:) ਪ੍ਮਾਣ 

ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਧਰਮ ਵਿਚ ਸਮਿ੍ਤੀਆਂ ਦਾ 
ਬਹੁਤ ਅਧਿਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। 

ਸਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੇ ਰਚੇ ਜਾਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ-ਸੂਤਾਂ 
ਦੀ ਰਚਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਂ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਤਿਅੰਤ ਸੈਖਿਪਤ ਅਤੇ 



ਸਮਾਰਤ-ਧਰਮ 

ਸੁਤਾਤਮਕ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਚਨਾ- 
ਕਾਲ ਨੂੰ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਈਸਾ-ਪੂਰਵ ਅੱਠ ਸਦੀਆਂ 

ਵਿਚ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ-ਸੂਤ੍ਹਾਂ 

ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਵਿਸਤਰਿਤ ਰੂਪ 
ਧਰਮ-ਸ਼ਾਸਤਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਆਮ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮ-ਸ਼ਾਸਤ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 

ਸਮਿ੍ਤੀਆਂ ਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਿਿਤੀਆਂ 

ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 'ਮਨੁ-ਸਮਿ੍ਤੀ' ਹੈ। ਇਸ ਦਾ 

ਰਚਨਾ-ਕਾਲ ਈਸਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ 

ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਰਤ੍ਰਿਤਵ ਦਾ ਸੈਬੈਧ ਭਾਵੇਂ ਮਨੁ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਰੂਪ ਮਨੁ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾਈ 

ਧਰਮ-ਵਿਧੀ ਦਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸਤਾਰਿਆ 

ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਰਣਾਸ਼੍ਮ-ਧਰਮ, ਗੁਣ-ਧਰਮ, 

ਨਿਮਿੱਤ-ਧਰਮ, ਸਾਧਾਰਣ-ਧਰਮ ਆਦਿ ਅਨੌਕ ਧਰਮ- 

ਪੱਧਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ 

ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ ਕਈ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਵੀ 

ਹੋਈਆਂ ਹਨ। “ਮਨੁ-ਸਮਿਿਤੀ' ਤੋਂ ਬਾਦ “ਯਾਗਵਲ੍ਕ੍ਯ- 

ਸਮ੍ਰਿਤੀ” ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਸਲੋਕਾਂ 

ਵਿਚ ਰਾਜ-ਧਰਮ, ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਯੱਗ, ਸਰਾਪ ਆਦਿ 
ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਰਚਨਾਂ-ਕਾਲ ਤੀਜੀ 

ਚੌਥੀ ਸਦੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋੱ' ਬਾਦ ਨਾਰਦ ਦੇ ਨਾਂ 

ਨਾਲ ਸੈਬੋਧਿਤ ਅਤੇ 'ਮਨੁ-ਸਮਿ੍ਤੀ' ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪੰਜਵੀਂ 

ਸਦੀ ਵਿਚ “ਨਾਰਦ-ਸਮਿਤੀ' ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 
ਲਗਭਗ 12000 ਸਲੋਕ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋੜ 

ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਸਮ੍ਿਤੀਆਂ ਵੀ ਰਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। 

ਕਈ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀਹ ਤਕ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ , ਜੋ ਆਪਣੇ ਰਚੈਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੈਬੰਧਿਤ 

ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਚਨਾ-ਕਾਲ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਤੋ' ਅੱਠਵੀ' 

ਸਦੀ ਤਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਸਰਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮ੍ਰਿਤੀਆਂ 

ਵਿਚੋ` ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ 

ਅਪ੍ਮਾਣਿਕ। ਪ੍ਾਚੀਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਿਿਤੀਆਂ 

ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ 

ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਨਾਂ ਦੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸਮ੍ਰਿਤੀ 

ਕੇਵਲ ਮਨੂ-ਸਮਿਰਿਤੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਮਿਤੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ 

ਪਰਵਰਤੀ ਸਮਿ੍ਤੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਪਰਵਰਤੀ 

ਸਮ੍ਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਸ਼ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਰ੍ ਸਰਸਵਤੀ/ਸਰਸੂਤੀ 

ਅੰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਸੈਦੇਹਪੂਰਣ 

ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮ੍ਰਿਤੀਆਂ 

ਵਿਚੋਂ ਜਿਹੜੀ 'ਮਨੁ-ਸਮਿ੍ਤੀ” ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਅੰਸ਼ ਆਪਣੇ ਵਿਚ 

ਸਮੋਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ (ਮਨੁ 

ਅਰ੍ਥ ਵਿਪਰੀਤਾ ਤੁ ਯਾ ਸ੍ਮ੍੍ਤਿ: ਸਾ ਨ ਸ਼ਸ੍ਯਤੇ)। ਇਹ ਵੀ 

ਸੈਭਵ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਰਤੀ ਸਮਿ੍ਤੀਆਂ ਵਿਚ ਯੁਗ-ਬੋਧ ਅਤੇ 

ਯੁਗ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ ਕਈ 

ਨਵੇ' ਨਿਯਮ ਵਧਾ ਲਏ ਗਏ ਹੋਣ। ਪਰ ਹਰ ਸਮਿਤੀ ਦੇ 

ਵਿਸ਼ੇ-ਗਤ ਅਜਿਹੇ ਵਾਧੂ ਨਿਯਮ ਮਨੁ-ਸਮਿਰਿਤੀ ਨਾਲ ਦੂਰ 

ਤਕ ਸਮਾਨਤਾ ਰਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਦੇ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰਨ 

ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। 

“ਯਾਗਵਲ੍ਕ੍ਯ-ਸਮਿ੍ਤੀ” ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮ੍ਰਿਤੀਆਂ 

ਦੇ ਮੂਲ ਵਿਸ਼ੇ ਤਿੰਨ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਆਚਾਰ ਸੈਬੈਧੀ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ਵਰਣਾਸ਼ਮ ਧਰਮ ਦੇ 

ਵਿਸਤਰਿਤ ਵਰਣਨ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਤ, ਨੈਮਿਤਿਕ, 

ਸਾਧਾਰਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਦਿ ਧਰਮ-ਵਿਧੀਆਂ ਉਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ਰਾਜ-ਧਰਮ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 

ਹੈ। ਤੀਜੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ਪਾਪਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਸਚਿਤ 

ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਜਪ, ਤਪ, ਬ੍ਰਤ, 

ਦਾਨ ਆਦਿ) ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਤਨ ਤੋ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖੀਆਂ 

ਗਈਆਂ ਸਮਿ੍ਤੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਰਹਿਤ-ਮਰਯਾਦਾ ਹੈ 

ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਨੂੰ 'ਸਮਾਰਤ-ਧਰਮ” ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਰਹਿਤ-ਮਰਯਾਦਾ ਨਾਲ ਸੈਬੈਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ 

ਕਦੇ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਧਰਮ- 

ਸੈਕਟ ਦੀ ਮੀਮਾਂਸਾ ਤੋਂ ਬਾਦ ਯੁਗ ਦੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ 

ਕਦੇ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਮ੍ਰਿਤੀਆਂ 

ਦੇ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਸਦਾ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਸੈਵਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਸਮੁੰਦਰ : ਜਲ ਦਾ ਆਸ਼ਯ, ਜਲ-ਨਿਧੀ। ਵੇਖੋ ਸਪਤ-ਸਾਗਰ'। 

ਸਮੁੰਦਰ-ਮੰਥਨ : ਵੇਖੋ 'ਪੀਰ ਸਮੁੰਦਰ", 'ਚੌਦਾਂ ਰਤਨ”। 

ਸਰਸਵਤੀ,/ਸਰਸੂਤੀ : ਗੁਰੂ ਰਾਮੰਦਾਸ ਦੀ-ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ ਕਿ 



ਸਰਸਵਤੀ/ਸਰਸੂਤੀ 

ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਧੂ ਦੀ ਚਰਣ-ਧੂੜ ਲਈ 
ਤਰਸਦੀਆਂ ਹਨ -- ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਗੋਦਾਵਗੀ ਸ਼ਗਸ਼ਤਾੰ ਤੇ ਕਗਨ 

ਉਦਮ ਧਨ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਤਾਈ / /ਕੇਲ/ੰਵਖ ਮਲ ਭਰੇ ਪਰੇ ਹਮਰੈ' 
/ਵਾਂਚਾ ਹਮਗਾਂ ਮੱਲ ਸ਼ਾਨ ਕਾਂ ਹਨ ਗਵਾਈ /(ਗੁ.ਰੀ.੧੨੬੩)। 

ਇਹ ਇਕ ਪੁਰਾਤਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਤਿ ਸ਼ਰਧਾ 

ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਦੈਵੀਕਰਣ ਦੇਵੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
“ਰਿਗਵੇਦ' ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤਕ 

ਵਹਿਣ ਦਾ ਵਰਣਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੋ ਮਤ ਪ੍ਚਲਿਤ 
ਹਨ। ਇਕ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 'ਸਾਰਸਵਤ' ਸ਼ਬਦ 
ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ -- ਬਹੁਤੀਆਂ ਝੀਲਾਂ 
ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਜਲ ਨਾਲ ਤਰ ਜ਼ਮੀਨ। ਦੂਜੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਯ 

ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੀਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਆਪਣੀ ਨਦੀ “ਹਰਗਾਇਤੀ” ਦੀ 
ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨਦੀ ਨੂੰ “ਹਰਗਾਇਤੀ” ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ 
ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ ਵਿਗੜ ਕੇ ਸਰਸਵਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। 
ਆਦਿ ਆਰਯਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਬ੍ਹਮਵਰਤ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰਵੀ ਹਦ ਮਿਥਦੀ 
ਸੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 

ਹੁਣ ਇਹ ਨਦੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਖੇਤਰ 
ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਧਬਦਰੀ ਦੇ ਸਥਾਨ 
ਉਤੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਈਆਂ 

ਥਾਂਵਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੋਈ, ਗੁਪਤ-ਪ੍ਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ 
175 ਕਿ.ਮੀ. ਦੀ ਯਾਤ੍ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ 
ਘਗਰ (ਦ੍ਰਿਸ਼ਦਵਤੀ) ਨਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਜਾ ਸਮਾਉਂਦੀ 
ਹੈ। ਪਹੋਏ ਵਿਚ ਸਰਸਵਤੀ ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਤੀਰਥ ਵੀ ਹੈ ਜਿਥੇ 
ਚੇਤਰ ਦੀ ਚੌਦਸ (ਹਨੇਰਾ ਪੱਖ) ਨੂੰ ਮੇਲਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। 
ਮਹਾਭਾਰਤ-ਕਾਲ ਤੋ ਇਥੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰਾਂ 
ਨਿਮਿਤ ਪਿੰਡ-ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ 
ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਨਮ-ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਧੁਲ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ 
ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੂੰਕਿ ਇਸ ਨਦੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਜਾਊ 
ਬਣਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ 
ਲੌਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਅਤੇ 
ਉਪਯੋਗੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲਗਾ। 

ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਇਸ ਨਦੀ ਬਾਰੇ ਕਈ 
ਆਖਿਆਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਕ ਆਖਿਆਨ 
ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਕਲਿਆਣ 
ਲਈ ਬ੍ਰਮਾ ਨੇ ਨਦੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਤਕ ਵਹਿਣ 
ਵਾਲੀ ਇਹ ਨਦੀ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਉ' ਸੁਕ ਗਈ ? ਇਸ 
ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਦਿਆਂ “ਮਹਾਭਾਰਤ” ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 

ਸਰਸਵਤੀ/ਸਰਸੂਤੀ 

ਉਤਥ੍ਯ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਸਰਾਪ ਕਾਰਣ ਇਹ ਸੁਕ ਗਈ । ਪੁਰਾਣਾਂ 
ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥਾਨੇਸ਼ੂਰ ਤੋਂ ਅਗੇ 
ਗੋਰੋਗ ਦੇ ਨੌੜੇ ਰੇਤਲੇ ਥਲ ਵਿਚ ਗਵਾਚ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠੋਂ 
ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਲਦੀ ਹੋਈ ਗੈਗਾ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਨਾਲ 
ਪ੍ਯਾਗ ਦੇ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ-ਸੈਗਮ ਉਤੇ ਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 

ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਆਰਯ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਨੂੰ 
ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰਤਿ ਅਪਾਰ ਸ਼ਰਧਾ ਰਖਦੇ ਸਨ। 
ਬਾਦ ਵਿਚ ਇਹ ਮਹੱਤਵ ਰੀਗਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, 
ਇਸ ਪ੍ਰਤਿ ਵੀ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਚਲਾ ਆ ਰਿਹਾ 
ਹੈ। ਇਸ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ 
ਨੇ ਇਸ ਉਤੇ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਆਰੋਪਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 
ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਦੈਵੀਕਰਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੇ ਸਰਸਵਤੀ ਨੂੰ ਦੇਵੀ 
ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਵੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਆਕਾਰ- 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਰੈਗ 

ਅਤੇ ਕਮਲ ਫੁਲ ਵਿਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਤੀਖਣ 
ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੀ, ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਪਰਿ-ਪੂਰਣ 

ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲੇਖਕ, ਕਲਾਕਾਰ ਆਦਿ ਇਸ ਦੀ 
ਬੈਦਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕ੍ਿਤੀ ਦਾ ਆਰੈਭ ਕਰਦੇ ਸਨ। 

ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਲਪਨਾਵਾਂ 
ਹੋਣ ਲਗੀਆਂ। ਇਕ ਕਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਦ 
ਰਚ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੂਜੀ ਕਥਾ ਅਨੁਸਾਰ 
ਇਕ ਵਾਰ ਬੈਕੁੰਠ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਤ੍ਰਿਦੇਵਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੈਦਾ 
ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਰਗਾ, ਸਰਸਵਤੀ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਤਿੰਨ 
ਦੇਵੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੁਰਗਾ ਨੂੰ 

ਨੇ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। 

ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵੈਸ਼ਣਵਾਂ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ 
ਰੀਗਾ, ਲਕ੍ਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੀਆਂ 
ਪਤਨੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਸਦਾ ਲੜਦੀਆਂ ਝਗੜੀਆਂ 
ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਸਵਤੀ ਅਧਿਕ ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਬੋਲ 
ਬੁਲਾਰੇ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਣੂ ਨੇ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਸਰਸਵਤੀ 

ਬ੍ਹਮਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਗੀਗਾ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 
ਆਪ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। 

“ਮਹਾਭਾਰਤ” ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਹਮਾ ਤੋਂ ਇਕ 
ਸ਼ਬਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿਚ ਪਸਾਰ ਹੋ 
ਗਿਆ। ਤਦ ਉਪਰੰਤ ਬੈਕੁੰਠ ਵਿਚੋਂ ਸਰਸਵਤੀ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ 



ਸਰਸੁਤੀ 

ਹੋਈ। ਇਸ ਧਾਰਣਾ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ 

ਵਾਣੀ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦੇਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲਗਿਆ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ, ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ, ਰਾਗ, 

ਕਲਾ ਅਤੇ ਕਾਵਿ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ 

ਦੇ ਕਈ ਨਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਂ ਗਏ ਜਿਵੇ' ਸ਼ਾਰਦਾ, ਵਾਗੀਸ਼ੁਰੀ, 

ਬ੍ਰਾਹਮੀ, ਭਾਰਤੀ, ਪੂਤਕਾਰੀ ਆਦਿ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਦ, 

ਸ਼ਾਰਦਾ ਆਦਿ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤੇ , ਰਿਸ਼ੀ-ਮੁਨੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ 

ਟੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੀਆਂ ਦਾਸ ਹਨ 

- ਨਾਰਦ ਸ਼ਾਰਦ ਸ਼ੋਵਕ ਤੰਗ / ਤ੍ਰਿਵ/ਣ #ਵਕਾ ਵਡਨਹੁ' 

ਜਲ ਭਰਾ ਵੀਜਾ ਮਰ ਹਵਸ 

ਕਾਰਣੁ ਕੰਨਾ ਹੈ /(ਗੁ .ਗੂੰ.੧੦੨੮)। 

ਸਰਸੁਤੀ : ਵੇਖੋ 'ਸਰਸਵਤੀ/ਸਰਸੂਤੀ”। 

ਸਰਣਾਗਤਿ : ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ 

ਸਥਿਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਹੈ। . 

ਪੁਸ਼ਟੀਮਾਰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਪ੍ਪੱਤਿ” ਕਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ 

ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ 

ਦੀ ਅਰਜੋਈ ਕੀਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਦੀ ਭਗਤੀ ਲਈ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਕੀ 
ਸਾਰੇ ਸੈਸਾਰਿਕ ਪ੍ਲੋਭਨ ਤੁੱਛ ਸਮਝੇ ਹਨ। ਸਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ 
ਕਿ ਮਨੌਖ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ' ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ, ਆਸਰਾ 

ਜਾਂ ਠੌਰ-ਠਿਕਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਥੇ? 

ਇਸ ਲਈ ਉਚਿਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬ-ਸਮਰਥ ਅਗੇ 

ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ 

ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ -- ਚਾਠੇ ਕੰਡਾ ਦੂਢੀਆ ਕੇ 

ਨਨ? ਮੰਡਾ/ ਲੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸ਼ਾੰਹਬਾ ਤੂ # ਹਉਂ ਤੰਡਾ / ਦਰ 

ਬਡਾ ੭ ਨਮ ਕੇ ਕੰ ਕਠੀ ਸਲਨ/ /ਹੇਕੋਂ ਅੱਡਾ ਤੂ ਧਣੀ 

ਸਾਚਾ ਮ/ਖੈ ਨਾਮ /(ਗ.ਗੰ.੪੧੮)। 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹਾਇਕ ਸਾਧਨਾਂ 

ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਝੂਠੇਂ 
ਦਾਵੇ ਹਨ। ਸਹਾਰਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਲੈਣਾ 

ਉਚਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ 
ਕੀਤਾ - ਅਥ ਹਮ ਚਲਾ ਨਾਕਰ ਪਹਿ ਹਾ/ਨ / ਜਲ ਹਮ ਸਗੱਣ 

ਪ੍ਰਭੂ ਕਾਂ ਆਈਂ ਰਾਖੁ ਪ੍ਰਡੂ ਭਾਵੈ ਆਨ / ਲੌਕਨ ਕੀ ਚਤੁਰਾਈ 

ਸਰਾਧ/ਸਿਰਾਧ _ 

ਉਪਮਾ ਤੇ ਬੈਸ਼ੰਤਨੇ ਜਾਹਰ / ਕੌਈ ਭਲਾ ਕਹੁ ਭਾਵੀ ਬਰਾ ਕਹੁ _ 
ਹਮ ਤਨੁ ਦੀਓ ਹੈ ਢਾ/ਨ /(ਗੁ .ਗੰ.੫੨੭-੨੮)। 

ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਗਟ 

ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ -- ਗਾਠੇ ਜੂ ਰਾਖ ਲੰਹੁ ਪਤਿ ਮੰਨ /... 

ਨਾਹਿਨ ਗਠ ਨੰਹਨ ਕਛੁ ਜਪ ਤਪੁ ਕਉਂਨੁ ਕਰਮੁ ਅਥ 
ਕਜੰ/ ਨਾਨਕ ਹਨ ਘਰੋ ਸ਼ਰਨਾਗ/ਤ ਅਭੰਦਾਨ ਪ੍ਰਭ 
ਦੰਨਨੈ / (ਗੁਰੀ .੭੦੩)। ਜਦੋਂ ਸਾਧਕ 'ਸ਼ਰਣਾਗਤਿ' ਅਵਸਥਾ 

ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੈ, ਸੈਕਟ, 

ਕਸ਼ਟ ਆਦਿ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਵਿਚ 
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਬੜਾ ਟਕਸਾਲੀ 

ਚਿਤ੍ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ -- ਤਾਤਾੀ ਵਾਉ ਨ ਲਗਈ ਪਾਰਬੂਹਮ 

ਸ਼ਰਣਾਈ / ਚਉੰ/ਗਿਰਦਾ ਹਮਆਾਫੋ ਰਾ#ਕਾਰ ਦੁਖ ਲਗੈ ਨ ਭਾਈੰ / 

(ਗੁਰੰ.੮੧੯)। 

ਸਰਪਨਿ/ਸਰਪਨੀ : “ਮਾਇਆ” ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਇਹ 
ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਸ ਵਿਚ ਹੈ - 

ਸ਼ਰਪਨਿ ਕੰ ਵਸਿ ਜੀਅੜਾ / ਵੇਖੋ “ਮਾਇਆ”। 

ਸਰਮਖੰਡ : ਵੇਖੋ 'ਜਪੁਜੀ”। 

ਸ਼ਰਾ : ਵੇਖੋ 'ਸ਼ਰੀਅਤ”। 

ਸਰਾਧ,/ਸਿਰਾਧ : ਇਹ ਮਿਤ ਪਿਤਰਾਂ ਪ੍ਰਤਿ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ 
ਭਾਵਨਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ 

ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਥਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਵਕ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ 
ਪਿਤਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਧਾਰਮਿਕ ਕ੍ਰਿਤ ਹੀ 

“ਸਰਾਧ” (ਸ਼ਾਧ) ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਗੰਥਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਭੇਦ 

ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਨੁ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ -- 

ਨੇ ਨਿੱਤ ਸ਼ਾਧ” ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦਸ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 

ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਾਧ ਦੇ ਚਾਰ ਭੇਦ ਦਸੇ ਹਨ 

- ਨਿੱਤ, ਪਾਰਵਣ, ਕ੍ਸ਼ਯਾਹ ਅਤੇ ਮਹਾਲਯ। “ਨਿੱਤ-ਸ਼ਾਧ” 

ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਨਿੱਤ ਦੇਵਤਾ/ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਆਦਿ ਦੇਣਾ। 

“ਪਾਰਵਣ-ਸ਼ਾਧ” ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਅਮਾਵਸ ਆਦਿ ਪਰਵਾਂ ਉਤੇ 

ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਏ ਹੋਏ ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 



ਸਰਾਧ/ਸਿਰਾਧ 

“ਮਹਾਲਯ ਸ਼ਾਧ” ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਅਸੂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੱਖ ਵਿਚ 

ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰ੍ 
ਸ਼ਾਧ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਰਖਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਪਿਤਾ, ਦਾਦਾ ਅਤੇ ਪੜਦਾਦਾ। ਨਾਨਕੇ ਪੱਖ ਦੇ 

ਤਿੰਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ - ਨਾਨੇ, ਪੜਨਾਨੇ ਅਤੇ ਲਕੜਨਾਨੇ- ਦਾ 

ਸ਼ਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪਰੈਪਰਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਧ ਕੇਵਲ 

ਮਰਦ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਤ ਇਸਤਰੀਆਂ 

ਬਾਰੇ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਧ ਤੋ ਭਾਵ ਅਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 
ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਾਨ, ਭੋਜਨ ਆਦਿ, ਲਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪਿਛੇ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 

ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਦਾਰਥ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ 

ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੂਲਰੂਪ ਵਿਚ ਦਾਨ ਆਦਿ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ 

ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੱਤਰ-ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੁੱਧੀ ਲਈ ਕੀਤਾ 

ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਰਾਣਿਕ ਯੁਗ ਵਿਚ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ , ਪੰਡਿਆਂ 

ਆਦਿ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿਤ ਲਈ ਸ਼ਰਾਧ ਨਾਲ ਕਈ 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਲਪਿਤ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ 

ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਅਨੁਚਿਤ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ 

ਹੈ। 

1 

ਡੰ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ 

ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਜੀਵਨ 

(ਪਰਲੋਕ) ਵਿਚ ਉਹੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰਕ 

ਘਾਲਣਾ ਨਾਲ ਇਸ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਅਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘਟੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ 

ਹੋਇਆ ਧਨ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨਿਮਿਤ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ, ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ 

ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਵਿਅਰਥ ਵਿਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਘੋਸ਼ਿਤ 

ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਰੂਪੀ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ, ਇਸ 

ਅਪਰਾਧ ਕਾਰਣ, ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ - ਲੇ ਮੰਹਾਕਾ ਘਰ #ਹੇ ਘਰ 

੭/ਹ /ਤਗਾੀ ਦੇਇ/ ਅਗੰ ਵਸ਼ਤੁ ਸਿਵਾਣੀਆ /ਪਤਗੀ ਚੌਰ 

ਕਾਰ/ਇ / ਵਢੰਨਆ/ਹ ਹਥ ਦਲਾਲ ਕੰ #ਸ਼ਣਾੀ ਏਹ ਕਠੇਇ / ਨਾਨਕ 

ਅਗੀ ਸੋਂ ਮਲ ਜਿ ਥਟੇ ਆਲੇ ਦੀਨਿ/ (ਗੁ.ਗ੍ੰ.੪੭੨)। ਸਤ 
ਕਬੀਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਉਪਰ ਕਟਾਖ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ 

ਕਿ ਜੀਉਂਦਿਆਂ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ (ਪਿੱਤਰਾਂ) ਦਾ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ 
ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਮਰਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਾਧ 

ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ -- ਜੀਵਤ ਉਤਰ ਨ ਆਨੰ ਕੋਊ 

ਸਲਕ 

ਮੁਏ /ਸਰਾਧ ਕਰਾਹ / ਤਰ ਭਾ? ਝਘੁਰੇ ਕਾਹ /ਕਿਓਂ ਪਾਵਹਿ 

ਕਾਊਆ ਕੂਕਰ ਖਾਹੀ /(ਗੁ ਗੰ .੩੩੨)। 

ਸ਼ਰੀਅਤ : ਸੂਫ਼ੀ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਚਤੁਰੈਗ-ਮਾਰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ 
ਪੜਾ । ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵੀਕਰਣ ਕਰਦਿਆਂ 

ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ - ਸ਼ਰਾ ਸ਼ਨਅਤ ਲੰ ਕੰਮਾਵਹ 
(ਗੁ.ਗ੍ਰੰ.੧੦੮੩)। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ “ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ” 

ਵਿਚ ਇਸ ਵਲ ਸੈਕੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਹੈ - #ਸ਼ਲ਼ਆਾਨਾ 

/ੈਫਤਿ ਸ਼ਨੰਆਤਿ ਘੰੜਿ ਪੜਿ ਕਗ/ਹਿ ਬੀਚਾਰ / (ਗ.ਰੀ੪੬੫)। 
ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਵੇਖੋ 'ਸੂਫ਼ੀਮਤ (ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ)” ਅਤੇ “ਪੰਜ 
ਰੁਕਨ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ'। 

ਸਰੀਰ (ਮਨੁੱਖੀ) : ਵੇਖੋ 'ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ'। 

ਸਲੋਕ` : ਸਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ 
ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਗਾਂ ਤੋਂ 

ਮੁਕਤ ਅੰਤ ਉਤੇ ਸੈਕਲਿਤ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, 

ਜਿਵੇਂ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਲੋਕ , ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੯, ਸਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ 

ਵਧੀਕ, ਆਦਿ। ਇਹ ਸਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਿਸਚਿਤ ਛੋਦ-ਰੂਪ ਜਾਂ 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ 

ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਲਾਲਾ, ਚੈਦਮਣਿ , ਸਰਸੀ, ਹਾਕਲ, 

ਸਾਰ, ਦੋਹਿਰਾ, ਆਦਿ ਛੰਦ-ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਛਾਇਆ ਦਸੀ ਹੈ, 

ਪਰ ਇਹ ਵਾਧੂ ਦੀ ਖਿਚ-ਤਾਣ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਸ ਗੌਥ 

ਵਿਚਲੇ ਸਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਾਵਿ-ਤੁਕ ਜਾਂ ਕਾਵਿ-ਤੁਕਾਂ 

ਦਾ ਸਮੂਹ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਭਾਵ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਧਾਨਤਾ 
ਹੋਵੇ। ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਣੀਕਾਰ 

ਆਪਣਾ ਮਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਕ 

ਉਸ ਮਤ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ 

ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤਦ ਤਕ ਸਲੋਕ ਦੀ ਰਚਨਾ-ਪਕ੍ਰਿਆ ਚਲਦੀ 

ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਤਨੀਆਂ ਹੀ ਤਕਾਂ ਦਾ ਕਿਉ' ਨ 

ਬਣ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਕ ਤੋਂ' ਲੈ ਕੇ 26 ਤੁਕਾਂ ਤਕ ਦੇ 

ਸਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। 

ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰੁਪਾਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਵ-ਪੱਖ ਦੀ 

ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੈ। ਤੁਕਾਂਤ ਵਲ ਵੀ ਕੋਈ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ 

ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਾਗ ਦੇ ਬੈਧਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ 
ਹਨ, ਪਰ ਛੰਦ-ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਧਾਨ ਸ਼ੈਲੀ 

ਪਾਖੰਡ-ਖੰਡਨੀ ਹੈ। 



ਸਲੋਕ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ 

ਸਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ-ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਂਸ਼ 

ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਯੁਗ-ਚਿਤ੍ਣ ਬੜੇ ਸਜੀਵ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਇਆ 

ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਅਤੇ ਰੂੜ੍ਹ ਧਾਰਮਿਕ 

ਕਰਮ-ਕਾਂਡਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਠਾਨਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ 

ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਯੁਗ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ 

ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸੁਝਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੈਬਧ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਦਾ ਭਗਤੀ-ਪਾਵਨਾ 

ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਾ ਚਰਿਤ੍-ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਸਲੋਕਾਂ ਪਿਛੇ ਨਿੱਤ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਛਿਣਕ 

ਅਨੁਭਵਾਂ ਜਾਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਾਇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਬੌਧਿਕਤਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦੀ ਥਾਂ 

ਤਤਰਕ-ਵਿਤਰਕ ਅਧਿਕ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇ-ਵਸਤੂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੱ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਪ੍ਭੂ 

ਉਸਤਤ ਸੰਬੰਧੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖੰਡਨ ਸੈਬੋਧੀ, 

ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ-ਕਾਂਡਾਂ ਪ੍ਰਤਿ ਉਪੇਖਿਆ ਸੈਬੈਧੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ 

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਸਦਾਚਾਰ ਸੈਬੰਧੀ। 

ਸਲੋਕ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ : ਇਸ ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਗੁਰੂ ਗੰਥ 

ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਬਾਣੀ “ਰਾਗ ਮੁਕਤ ਬਾਣੀਆਂ” ਵਿਚ 

ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। “ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ” 

ਸ਼ਬਦ 'ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਾਕ੍ਿਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ 

ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਉਤੇ 

ਪਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਾਗ੍ਿਤ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਮ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿੱਧਾਂ, ਨਾਥਾਂ, ਆਦਿ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਉਤੇ ਬੋਲੀ 

ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੱਧ-ਯੁਗ ਵਿਚ ਜਿਵੇ' ਸਾਧ-ਭਾਖਾ ਸਾਰੇ 

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਕ੍ਰੰਸ਼ ਦੇ 

ਵਿਕਸਿਤ ਹੌਣ ਤੌ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ 

ਵਿਚਾਰ- ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਸਰਬਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ 

ਨਾਂ-ਮਾਤਰ “ਗਾਥਾ” (ਵੇਖੋ) ਵੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਅਤੇ ਗੁਰੂ 

ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਸਲੋਕ ਦਰਜ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ 

ਕੁਲ ਚਾਰ ਸਲੋਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ - ਪਹਿਲਾ, ਤੀਜਾ 

ਅਤੇ ਚੌਥਾ -- ਸਲੋਕ “ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ” ਦੀ 14ਵੀਂ ਪਉੜੀ 

ਨਾਲ ਵੀ ਦਰਜ ਹਨ। ਉਥੇ ਦਿੱਤੇ ਰਚੈਤਾ-ਸੈਕੇਤ ਅਨੁਸਾਰ 

ਪਹਿਲਾ ਸਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਗੁਰੂ 

ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਸਲੋਕ “ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ” ਦੀ 23ਵੀਂ 

ਪਉੜੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਦੇ ਨਾਂ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਹੈ। 

ਸਲੋਕ ਸ਼ੇਖ ਫ਼ਰੀਦ ਕੇ 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਸਲੋਕਾਂ 

ਦਾ ਕਰਤਿ੍ਤਵ ਸੈਦਿਗਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ 

ਦਸ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਚਾਰ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਦੀਆਂ ਤਿਨ 

ਤੁਕਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਾਹਮਣਾਂ , ਯੋਗੀਆਂ ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ 

ਕੀਤੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਪੀਤ ਪਾਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ - ਜੌ 

ਜਾਨਿ ਬ੍ਹਮੀ ਕਰਮੰ/ ਸਭਾ ਫੌਕਟ' /ਨੈਸ਼ਚੈ ਕਰਮ / ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੌਮ 

ਦਾ ਮਾਰਗ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮ- ਸਿਮਰਨ 

ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਦੇਵ ਹੈ। 

ਇਸ ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ 67 ਸਲੌਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ 

ਹਨ। ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ- ਪ੍ਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿਸਚਿਤ ਵਿਧਾਨ 

ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ 

ਨਾਲ ਸਦਾ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਸਾਥੀ ਕੇਵਲ ਰਾਮ-ਨਾਮ ਹੈ। ਪਰ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਾਥੀ 

ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇ-ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਗੁਰੁ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੁਆਰਾ 

ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੂਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਧ-ਸੋਗਤ 

ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ 

ਦੁਖ-ਸੁਖ, ਮਾਨ-ਅਪਮਾਨ ਸਭ ਸਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਅਸਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ 

ਦ੍ਰੈਤ-ਭਾਵ ਰਖ ਕੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਅਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਿਅਰਥ 

ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 'ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ 

ਵਿਚ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਉੱਧਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੁਆਰਾ 

ਪਾਪਤ ਸਾਧ-ਸੈਗਤਿ ਵਿਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਜਐਪਾ 

ਕਰੰਤ ਗੰ/ਬੰਦ ਗੌਪਾਲਹ ਸਗਨਲ੍ਹੰ ਰੋਗ ਖੰਡਣਹਾ / ਸਾਧਾ ਸੰਗੇ/ਣ 

ਗੁਣ ਗਤ ਨਾਨਕਾ ਸ਼ਗੰਣਿ ਘੁਰਨ ਪਰਮਸ਼ਰਹ /(ਗੁ ਹੌ੍.੧੩੫੯) 

ਮਾਇਆ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ 

ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ (ਕਾਮ, ਕ੍ਰੌੰਧ, 

ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ) ਦੇ ਸਰੂਪ ਉਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ 

ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 

ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 

ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ । 

ਸਲੋਕ ਸ਼ੇਖ ਫ਼ਰੀਦ ਕੇ : ਰਾਗ-ਮੁਕਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਇਸ 



ਸਲੋਕ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੇ 

ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਕੁਲ 130 ਸਲੋਕ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 
-ਚਾਰ ਸਲੌਕ (ਅੰਕ 32, 113, 120, 124) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਦੇ, ਪੰਜ (13, 52, 104, 122, 123) ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ 
ਦੇ, ਇਕ (121) ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਅਤੇ ਅੱਠ (ਅੰਕ 75, 
82, 83, 105, 108, 109, 110, 111) ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 
ਦੇਵ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੰਥ 
ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੈਪਾਦਨ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸੈਗ/ਭਾਵ ਅਨੁਰੁਪ ਦਰਜ ਕੀਤੇ 

<ਯ ਸਨ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਰੀਦ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਗੁਰੂ 
ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ 
ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਸਤਾਰ 
ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। 
ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਦੇ ਸਲੋਕ ਅਧਿਕਤਰ ਦੋ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਹਨ। 
ਪਹਿਲਾ ਸਲੋਕ ਅੱਠ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਲੋਕ ਤਿੰਨ, 
ਚਾਰ ਅਤੇ ਛੇ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਹਿੰਦੀ 
ਨੁਹਾਰ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ 
ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨੇਕ ਸਲੋਕ ਸਤਿ-ਕਥਨਾਂ ਦਾ 
ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ੇਖ ਫ਼ਰੀਦ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਲੋਕਾਂ 
ਵਿਚ ਸੈਸਾਰ ਦੀ ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ, ਰੱਬੀ-ਪ੍ਰੇਮ, ਨੈਤਿਕ ਆਚਾਰ 
ਅਤੇ ਨੋਕ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਸਤਾਰ 
ਲਈ ਵੇਖੋ “ਫਰੀਦ , ਬਾਬਾ (ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ), (ਸਾਹਿਤਿਕਤਾ)'। 

ਸਲੋਕ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੇ : ਇਸ ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ 
ਕੁਲ 243 ਸਲੋਕ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਸਲੋਕ (ਅੰਕ 
209-11, 214 ਅਤੇ 221) ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਹਨ ਅਤੇ 
ਇਕ ਸਲੋਕ (ਅੰਕ 220) ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ 
ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਇਹ ਸਲੋਕ ਭਾਵ-ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ 
ਵਜੋਂ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੋ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਵਾਲੇ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਧੁੱਕੜੀ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਢੁੱਕਵੀਂ 
ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਨੂੰ “ਕਬੀਰ ਗੰ ਥਾਵਲੀ” ਆਦਿ 
ਦੇਵ-ਨਗਰੀ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਕਬੀਰ-ਪੰਥੀਆਂ ਵਿਚ 
ਸਾਖੀ'/ਸਾਖੀਆਂ” ਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।'ਸਾਖੀ” 
ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਧਾਨ ਕਾਵ-ਰੂਪ ਹੈ। ਨਾਥ-ਪੰਥੀਆਂ ਅਤੇ 
ਨਿਰਗੁਣਵਾਦੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵੈਰਾਗ, ਨੀਤੀ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ 
ਮਾਨਵ-ਏਕਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਗਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ 
ਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਹਿਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਲਿਖੀਆਂ 
ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 'ਸਲੋਕ” ਸਿਰਲੇਖ 

ਸਲੋਕ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੇ 

ਅਧੀਨ ਸੈਕਲਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਨੀਤੀ-ਕਥਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੜੇ 
ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਦੇ 
ਸਿਮਰਨ ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ 
ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਵੁਤੇ ਗਿਆਂ ਪਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ 
ਲਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਊਚ-ਨੀਚ ਵਾਲੇ ਭਾਵ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ 
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿ-ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸੈਸਾਰਿਕ ਮਾਇਆ-ਭੋਗਾਂ 
ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ 
ਜਨਮ ਹੀ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਅਵਸਰ ਹੈ - ਕਥੀਰ 
ਆਨਸ ਜਨਮ ਢੁਲੰਡ ਹੈ ਹੋਇ ਨ ਸ਼ਾਰੈ ਝਾਰ/ ਸੈਂ ਲਨ ਫਲ 
ਪਾਕਾਂ ਭਾਇ /ਗਰਾ/ਹਾ ਬ੍ਹ/ਨੇ ਨ ਲਾਗ/ਹ ਡਾਰ/(ਗੁ.ਰ.੧੩੬੬)। 

ਹਰਿ-ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਠਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ 
ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ 
ਸਾਧ-ਸੈਗਤਿ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ। ਸਾਕਤ ਦੀ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 
ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ -- ਕਾਝੰਰ ਸੰਗਤ ਕਠੀਲ ਸ਼ਾਧ 
ਕ ਆੰਤ ਕਠੋ /ਨੈਰੜਾਨੁ / ਸ਼ਾਕਤਾ ਸੰਗ ਨ ਕੀਜੀਐ ਜਾ ਤੇ 
ਹੋਇ /ਝਨਾਹ /(ਗੁ .ਗੰ.੧੩੬੯)। 

ਸਿਮਰਨ ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਮਨੱਖ ਸੈਸਾਰਿਕਤਾ ਵਿਚ ਲੀਨ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਘੇਰ 
ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਦੁਨਿਆਵੀ 
ਚੱਕਰਾਂ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਸ਼ ਆਪ ਹੀ 
ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ -- ਕਾਬੀਰ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨਾ ਲਿਉ ਦੁਨ7 
ਨ ਚਾਲਾ ਸ਼ੱਝ/ ਪਾਇ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਨਿਆ ਗਾਫ/ਲਿ ਅਪਨ 
ਹਾਥ /(ਗੁਗੰ.੧੩੬੫)। 

ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਾਮ, ਕੇਂਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਆਦਿ 
ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਅਤੇ ਜਾਤਿ-ਪਾਤਿ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ 
ਉਠ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਖ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ 
ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਲੀਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ 
ਕੁਝ ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 
ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਤਕ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ 
ਕਰਨੀ ਪਛਤਾਵੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ - ਕਥਨ ਲੁਟਨਾ ਨੈ ਤਾ 
ਲਾਟ ਲੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ ਲੁਟ / /ਫਰੇ ਪਾਛੈ ਪਛੁਤਾਹਲੇ ਪਾਨ 
ਜਾ/ਹੰਗਾਂ ਛੂ/ਟ/(ਗ.ਗੁੰ.੧੩੬੬)। 

ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਣਾਂ ਨਾਲੋਂ 
ਵਿਛੜਨ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੋਂ ਦੁਖਾਂ ਵਿਚ 



ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੯ 

ਗਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇਂ 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਵਿਚ 

ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਧ-ਸੈਗਤਿ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਹਰਿ-ਨਾਮ 

ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੯ : ਇਸ ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ 

ਬਹਾਦਰ ਦੇ 57 ਸਲੋਕ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਹ ਸਲੋਕ ਦਸਮ ਗੁਰੂ 

ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਸੈਪਾਦਨ ਵੇਲੇ 'ਸਲੋਕ ਵਾਰਾ 

ਤੇ ਵਧੀਕ” ਤੋਂ ਬਾਦ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਲੌਕ ਕਦ 

ਲਿਖੇ ਗਏ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਮਤ-ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ 

ਹੈ। ਸੰਪ੍ਦਾਈ ਵਿਦਵਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੋਂ ਦੀ ਰਚਨਾ 

ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ' ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ 

ਵਿਚ ਕੈਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਲੋਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪ 

ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪੁੱਤਰ (ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ) ਨੂੰ 

ਆਨੰਦਪੁਰ ਲਿਖ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਪਰ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ 

ਸੈਪ੍ਦਾਈ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਗੇ ਲਿਖਿਆ ਸਲੋਕ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ 

-- ਥਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ ਸਭਾ ਕਛੁ ਹੌਤਾ ਉਪਾਇ / ਨਾਨਕਾ 

ਸ਼ਭਾ ਕਿਛੁ ਤੁਮਰੰ ਹਾਥ ਮੰ ਤੁਮ ਹ7$ ਹੌਤਾ ਸਹਾ/ਏ/ 

(ਗੁ.ਗੁੰ.੧੪੨੯)। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਲੋਕ, ਅਸਲ ਵਿਚ, ਗੁਰੂ 

ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਰਚੇ ਹੇਠਲੇ ਦੋਹਰੇ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜਿਸ 

ਤੋਂ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਪਰਿਚਯ ਮਿਲਦਾ 

ਹੈ - ਬਲ ਛੁਟ/ਕਿਉਂ ਬੰਧਨ ਪਠੇ ਕਛੂ ਨ ਹੋਤ ਓਪਾ/ਇ/ ਕਹੁ 

ਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਹਠਿ ਗਜ /ਜਿਉਂ ਹੌਹ ਸਹਾਇ / 

ਜੇ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਦਾ ਰੀਭੀਰਤਾ ਪੂਰਵਕ ਅਧਿਐਨ 

ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਲੋਕਾਂ 

ਵਿਚ ਤਥਾ-ਕਥਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਕਲਪਨਾ 

ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 

ਇਸੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਅਧੀਨ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ 

ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਬੀੜਾਂ ਵਿਚ 54ਵੈ' ਸਲੋਕ 

ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਮ.੧੦' ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ 

ਅਧਿਕਾਂਸ਼ ਪੁਰਾਤਨ ਬੀੜਾਂ ਅਤੇ 7ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ 

ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੀੜਾਂ ਵਿਚ 'ਮ.੧੦" ਉਕਤੀ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ 

ਸਲੌਕ ਮਹਲਾ ੯ 

ਮਿਲਦੀ। ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ, ਗੁਰੁ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ 

ਸ਼ਹੀਦ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਰਖਿਅਕ, ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਵਾਲੇ 

ਅਤੇ ਭੰ ਕਾਹੂ ਕਉਂ ਦੌਤ ਨ/ਹੈ' ਨਹਿ ਭੈ ਆਨਤਾ ਆਨੇ ਦੀ 

ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਵਿਚਲਿਤ 

ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਹੀ 

ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ 

ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਮਨ ਦੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਸਥਿਤੀ 

ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ-ਵਰਧਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਚਿਤਰਣ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਧਾਨ 

ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਲਸਰੂਪ 54ਵਾਂ ਸਲੋਕ ਵੀ ਨਵਮ ਗੁਰੂ ਦੀ 

ਰਚਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਛੂ ਨ ਹੋਤ ਉਪਾਇ ਵਾਲੀ 

ਵਿਚਲਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਭਾ ਕੈਛੁ ਹੌਤ ਉਪਾਇ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਰਾਹੀਂ 

ਉਖੜੇ ਹੋਏ ਮਨ ਵਾਲੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਦੇ 

ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਅਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 

ਬੀੜਾਂ ਵਿਚ 'ਮ.੧੦" ਉਕਤੀ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ 

ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵੀ ਦੋ ਸਲੋਕ (24 ਅਤੇ 25) ਇਸੇ ਪੈਟਰਨ 

ਤੇ ਲਿਖੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦ੍੍ੜ੍ਹ ਪ੍ਤਿਗਿਆ ਦਾ ਆਹਵਾਨ 

ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ -- ਜ਼ਇ ਮਿਲਾ ,ਤਿਨਾ ਸ਼ਜਣਾ ਤਟ 

ਨਾਗਾ ਲੰਹ / 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ 

ਸੈਸਾਰਿਕਤਾ ਤੋ ਹਟਾ ਕੇ ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਲੀਨ ਕਰਨਾ। 

ਹਰਿ-ਭਗਤੀ, ਸਿੱਖ ਪੰਥਕ ਮਰਯਾਦਾ ਦਾ ਨੀਂਹ-ਪੱਥਰ ਹੈ। 

ਕਹ ਨਾਨਕ ਗਾਹ ਭਲੁ ਮਨਾ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਲੌਕਾਂ ਦੀ 

ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਟੇਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੋਸਾਰ 

ਵਿਚ ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਹੀ ਸਥਿਰ ਵਸਤੂ ਹੈ - ਨਾਨਕਾ /ਥ੍ਰ 

ਹ/ਰੈ-ਭਗਾ/ਤ ਹੰ ਤਿਹ ਰਾਧੇ ਮਨ ਆਹ /ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ 

ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੱਛਲੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਲਈ ਲੌੜ ਦੇ ਤੁਲ . 

ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਭਗਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ-ਤੱਤ੍ਰ ਪਰਮ 

ਦਸਦੇ ਹੋਇਆਂ ਨਾਮ-ਸਾਧਨਾ ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਹਰਿ-ਭਜਨ ਤੋਂ' ਬਿਨਾ ਬੰਦਾ ਸਖਣਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਲੀਨ 

ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਉਸ ਲਈ ਸੁਖ-ਦੁਖ, 

ਮਾਨ-ਅਪਮਾਨ ਇਕ-ਸਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਮਦਰਸ਼ੀ 

ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ -- ਹਰਖ ਸੋਗ ਜਾ ਕੰ ਨਹੀ ਸੋਨੀ ਆਤ ਸ਼ਮਾਨ / 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨਿ ਨੇ ਮਨਾ ਮੁਕਤਿ ਡਾਹ ਤੰ ਜਾਨ / 

(ਗੁ.ਗੁੰ.੧੪੨੭)। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ਵਰ 

ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਸੈਸਾਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹਰਿ-ਭਗਤੀ 

ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 
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ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ, ਸਮਰਥਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ 
ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 
ਪਾਇਆ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਛੰਦ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਦੋਹਿਰੇ ਦੇ 
ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਬ੍ਜ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਸਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਰਮਲ ਅਤੇ ਵੈਰਾਗਮਈ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਂ 
ਨੂੰ ਇਤਨੇ ਸੁਚਜ ਨਾਲ ਬੀੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਲੋਕ 
ਸਤਿ-ਕਥਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸਲੋਕ ਵਾਰਾ ਤੇ ਵਧੀਕ : ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤ 
ਉਤੇ ਰਾਗ-ਮੁਕਤ ਬਾਣੀ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਬਹੁਤ 
ਸਾਰੇ ਸਲੋਕ ਸੈਕਲਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਸਲੋਕ ਹਨ 
ਜੋ ਗ੍ਰੰਥ-ਸੈਪਾਦਨ ਵੇਲੇ ਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪਉੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨੋ 
ਬਚ ਰਹੇਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੁਲ 152 ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 'ਮਹਲਾ 
੧ ਅਧੀਨ 33, “ਮਹਲਾ ੩' ਅਧੀਨ 67, 'ਮਹਲਾ 4 ਅਧੀਨ 
22 ਹਨ। 

ਮਹਲਾ ੧ ਅਧੀਨ ਦਰਜ 33 ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ 28ਵਾਂ 
ਸਲੋਕ (ਲਾਹੌਰ ਸਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ /ਨਫਤਾ ਦਾ ਘਨ) ਮਹਲਾ ੩ 
ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ 27ਵੇਂ' ਸਲੋਕ (ਲਾਹੌਰ 
#ਹਰਾ ਜਾਹਰ ਕਾਹਨ ਸਵਾ ਪਹਨ) ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰਨ ਲਈ 
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਇਥੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ 
ਪ੍ਰਸੈਗ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਕੁਲ 32 ਸਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ 
ਇਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਧਿਕਾਂਸ਼ ਸਲੋਕ 
ਚਾਰ ਚਾਰ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉੱਜ ਇਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤ ਤੁਕਾਂ 
ਤਕ ਦੇ ਸਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਲਹਿੰਦੀ 
ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਰੈਗ ਅਧਿਕ ਹੈ। ਛੰਦ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰ 
ਹਨ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਹਉਮੈ ਦੇ 
ਤਿਆਗ ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਦਾ ਪੱਲਾ 
ਫੜਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸੈਸਾਰਿਕ ਪ੍ਪੰਚ ਵਿਚ ਫਸਣੇ 
ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਆਗੂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਮਨਮੁਖ ਵਿਅਕਤੀ ਹਰਿ ਦੋ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣੋ ਸੈਕੋਚ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਧੌਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 
ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਠ-ਸਾਧਨਾ 
ਦੀ ਥਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਦੀ 
ਸਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਫਲ-ਮਨੋਰਥ 
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ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਨੱਖ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੌਮ ਛਡ ਕੇ ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਵਿਚ 
ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਵਿਸ਼ੇ-ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੋਹ 
ਤਾਂ ਕਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ -- ਗੱਜ ਨ ਕੋਈ ਜਨੈਂਵਿਆ 
ਪਹਾੰਚ ਨ ਚਲਿਆ ਕੋਇ //ਗਿਆਨਾ? ਜੀਵੈ ਸ਼ਦਾ ਸ਼ਦਾ ਸ਼ਰਤ? 
ਹ ਪਤਾ ਹੋਇ /(ਗੁ.ਗੁੰ.੧੪੧੨)। 

ਮਹਲਾ ਤੇ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 67 
ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਧਿਕਤਰ ਸਲੋਕ ਦੋ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਹਨ। 
ਉੱਜ ਦੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਤੁਕਾਂ ਤਕ ਦੇ ਸਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ 
ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਧਾਨ ਸਾਧ-ਭਾਖਾ 
ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਛੰਦ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਜਿਗਿਆਸੁ ਨੂੰ 
ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਸਾਧੂਆਂ ਜਾਂ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੇ 
ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾ ਮਾਰਗ 
ਇਕੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਬਤ੍ਰ ਵਿਆਪਕ ਹੈ - ਸਾਲਾਹੀ ਸ਼ਾਲਾਹਣਾ 
ਭਾ ਸਚਾ ਸ਼ਾਲਨੰਹ/ ਨਾਨਕਾ ਸ਼ਚਾ ਏਕ ਦਰ ਬਡਾ ਪਰਹ/ਰਿ 
ਆਨੰਹ/ ਨਾਨਕ ਜਹ ਜਹ ੭ /ਫਰਉਂ ਤਹ ਤਹ ਸ਼ਾਚਾ ਸੀਇ/ 
ਜਹਾ ਦੇਖਾ ਤਹ ਏਕ ਹੈ ਗੁਰਮ/ਖ ਪਰਗਟ ਹੋਇ /(ਗੁ.ਗੰ.੧੪੧੩) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਗੁਰੂ-ਸ਼ਬਦ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੇਡ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ 
ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਅਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਇਆ 
ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕਟਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਹੀ 
ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ 
ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀ' ਹੀ ਭਗਤੀ ਦੀ 
ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੈਭੁਵ ਹੈ -- /ਠ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਾਤਿ ਨ ਹੋਵਈ ਨਾਨ 
ਨ ਲਗੀ /ਪਆਰ/ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਲ ਅਰਨੱਿਆ' ਗੁਰ ਕੰ 
ਹੋਤਾ /ਪਆਨੁ /(ਗੁ ਗ੍ੰ.੧੪੧੭)। ਹਰਿ ਦੀ ਤਾਂਘ ਪਪੀਹੇ ਦੀ 
ਜਲ ਲਈ ਤਾਂਘ ਦੇ ਤੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਮਹਲੇ ੪ ਦੇ ਨਾਂ ਅਧੀਨ ਕੁਲ 30 ਸਲੋਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਵਿਚੋਂ ਅਧਿਕਾਂਸ਼ ਸਲੋਕ ਦੋ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉੱਜ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਕ-ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਤੋਂ ਅੱਠ ਤਕ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਧ-ਭਾਖਾਈ ਰੈਗ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੋਲ ਦੋਹਿਰੇ 
ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 



ਸਲੋਕ ਵਾਰਾ ਤੇ ਵਧੀਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਯਸ਼ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਸਾਰਿਕ 

ਬੈਧਨ ਕਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਔਕੜਾਂ ਮੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਲਸਰੂਪ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਸੈਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲਾਭ 

ਕੇਵਲ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਪਾਪਤ 

ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ -- ਸ਼ਚਾ ਪੁੰਮ ਆਰ 

ਗਾਰ ਪੁਠੇ ਤੇ ਪਾਲੀਆੰ / ਕਹੁ ਨ ਹੋਵੈ ਭੰਗ ਨਾਨਕਾ ਹ/ਨ ਗੁਣ 

ਗਾਈਆੰ / (ਗੁ ਗੰ .੧੪੨੨)। ਸੱਚੇ ਪੌਮ ਲਈ ਮਨ ਅੰਦਰ 

ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਅਤਿ-ਆਵੱਸ਼ਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਗਿ੍ਤੀ 

ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੇਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਾਸਨਾਵਾਂ 

ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਧਰਮ-ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ 

ਨਾਲ ਸਤਿ-ਸੈਗਤਿ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਸਤਿ ਸੈਗਤਿ 

ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ 

ਜਿਗਿਆਸੂ ਈਸ਼ਵਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - 

ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਖ ਹਰਿ /ਧਿਆ/ਏਦਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸ/ਤਿਗਿਰ 

ਭਾ/ਏ /ਸ਼ਤਾ ਸੰਗ/ਤ ਸਤਿਗੁਰ #ਵਦੰ ਹ/ਨ ਅਲ ਗੁਰ ਮਲਾ/ਏ / 

(ਗੁ ਗੁੰ.੧੪੨੪)। 

ਮਹਲੇ ੫ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੈਗ ਵਿਚ ਕੁਲ 22 ਸਲੋਕ ਹਨ। 

ਇਹ ਸਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ ̀ ਤੇ ਦੋ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਉੱਜ ਛੇ 

ਤੁਕਾਂ ਤਕ ਦੇ ਸਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 

ਭਾਸ਼ਾ ਲਹਿੰਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਧ-ਭਾਖਾ 

ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਿਰੇ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੁਝ ਕੁ 

ਸਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਘਟਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪੋੌਮ ਉਤੇ 

ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 

ਪੋਮ ਇਕ-ਰਸ ਹੈ, ਕਦੇ ਘਟਦਾ ਵਧਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੱਚਾ ਪੇਮ 

ਸਵਈਏ ਭਟਾਂ ਕੇ 

#਼ਝਦੁ ਆਥੁਟ ਬਾਥਾ ਨਾਨਕਾ ਖਾਹਿ ਖਰਚ ਸਨ` ਮਾਲ / 

(ਗੁ.ਗੂੰ.੧੪੨੬)। 

ਸਲ੍ਹ : ਇਕ ਭੱਟ ਕਵੀ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ-ਜਸ ਦੇ 3 ਸਵੈਯੇ ਲਿਖੇ 

ਹਨ। ਵੇਖੋ ਸਵਈਏ ਭਟਾ ਕੇ”। 

ਸਵਈਏ ਭਟਾਂ ਕੇ : ਇਹ ਸਿਰਲੇਖ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 
ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਉੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰਕਰਣ (ਪੰਨੇ 1389- 

1409) ਵਿਚ 'ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ, ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ 

ਦੂਜੇ ਕੇ', ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਤੀਜੇ ਕੇ', ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਚਉਥੇ 

ਕੇ” ਅਤੇ ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਕੇ” ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਅਧੀਨ 123 

ਸਵੈਯੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਵਈਏ” ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ 

ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ 
ਸਵੈਇਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਉੱਜ ਚੌਪਈ, ਸੋਰਠਾ, ਦੋਹਰਾ, ਰਡ, ਝੋਲਨਾ, 

ਛਪੈ ਆਦਿ ਛੰਦ ਵੀ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਵਾਧ-ਘਾਟ ਸਹਿਤ 

ਵਰਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਗੁਰੂ 

ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਦੇਵ-ਤਲ ਉਸਤਤ ਅਤੇ ਯਸ਼ਗਾਨ ਕੀਤਾ 

ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਸਵੈਯੇ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ 

ਭੱਟ ਕੌਣ ਸਨ ? ਹਰ ਇਕ ਨੇ ਕਿਤਨੇ ਕਿਤਨੇ ਸਵੈਯੇ ਉਚਾਰੇ 

ਸਨ ? ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ-ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਕਦੋ' ਸਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਪ੍ਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸੈਤੋਸ਼ਜਨਕ ਉੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਪਰੋਪਰਾ 

ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੋਬੋਧ 

ਵਿਚ ਜੋ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭੱਟ, ਸਵੈਇਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 

ਸਦਾ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਰਤੇ ਸੋਈ ਜਿ ਮਥੇ ਨ ਮੰੜੀਨ੍ਹ 

/ਜਿਨ੍ਹ #ਵਾਤਾ ਸਾਈਂ / ਝੜ ਝੰੜਿ ਪਵਦੇ ਕਚੋ /ਝਰਹਾੰ ਜਿਨਾ 

ਕਾਰ ਨ ਆਈ/(ਗ ਗੰ.੧੪੨੪)। 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ 

ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ 
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੀਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ 

ਤੇ, ਬ੍ਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਧਵਰਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ 

ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਸੈਤਾਨ ਮੰਨਦੇ 

ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਸੁਤ (ਸਰਸੂਤੀ) ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਸੇ ਹੋਣ ਕਾਰਣ 

ਸਾਰਸੁਤ (ਸਾਰਸੂਤ) ਬਾਹਮਣ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ 

ਕੁਲ-ਪਰੈਪਰਾ ਤੋਂ ਰਾਜਿਆਂ ਅਥਵਾ ਕੁਲੀਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ 

ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਨਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 

ਪੁਕਾਰ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਸ਼ਬਦ ਅਖੁਟ 

ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁਕਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਮਗਨ 

ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 

ਇਸ ਪੇਮ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਮਹਾ-ਮਿਲਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ -- /ਤਿਚਰ 2/ਲ ਨ ਝੜਾਂਦੌਂ ਜਿਚਰ ਆਪ /ਨਿਪਾਲ਼ / 

ਵਹੀਆਂ ਵਿਚ ਸੈਭਾਲੀ ਰਖਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਹੀ 

ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਹੁਣ ਵੀ ਜੀਂਦ ਅਤੇ ਪਹੇਵੇ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਇਲਾਕੇ 

ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਨਿਖੜ ਕੇ ਜਮਨਾ 

ਪਾਰ ਉਤਰ-ਪ੍ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਵਸੇ ਹਨ। 

ਭੱਟ-ਵਹੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਸਾਵਲੀ ਭਗੀਰਥ 



ਸਵਈਏ ਭਟਾਂ ਕੇ' 

ਨਾਂ ਦੇ ਭਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਭਗੀਰਥ ਦੀ ਨੌਵੀ' ਪੀੜ੍ਹੀ 

ਰਈਆ ਨਾਂ ਦਾ ਭੱਟ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਛੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ -- 

ਭਿੱਖਾ, ਸੇਖਾ, ਤੋਖਾ, ਗੋਖਾ, ਚੋਖਾ ਅਤੇ ਟੋਡਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 

ਭਿੱਖੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੁੱਤਰਾਂ - ਮਥੁਰਾ, ਜਾਲਪ ਅਤੇ ਕੀਰਤ - ਦੇ 

ਸਵੈਯੇ ਗੁਰੂ ਰੱਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਭੱਟ-ਕਵੀਆਂ 

ਵਿਚੋਂ ਬਲ, ਹਰਬੋਸ, ਕਲਸਹਾਰ ਅਤੇ ਗਯੋਦ ਭਿਖੇ ਦੇ ਭਤੀਜੇ 

ਸਨ ਅਤੇ ਸਲੂ, ਭਲ੍ਹ ਅਤੇ ਠਲ੍ਹ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਭਾਈ 

ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਘੁਮੱਕੜ ਰੁਚੀ ਵਾਲੇ ਆਤਮ-ਆਨੰਦ ਦੇ 

ਜਿਗਿਆਸੂ ਸਨ। ਅਨੇਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਾਂ-ਸੈਤਾਂ ਪਾਸ 

ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ 

- ਗਹਿਓ ਸੰਤ ਹਉ ਨੋਂਲਿ ਸ਼ਾਧ ਸ਼ਹੜੇਰੇ /ਡਿਠੇ / ਸੰਨਿਆਸ਼ਾ 

ਤਾਪਸੀ%ਹ #ਖਹ ਏ ਪੰਡਿਤ /ਨਠੰ / ਝਰਸ਼ ਏਕ ਹਓਂ /ਫ/ਨਓ' 

/ਨਾਨੰ ਨਹ ਪਰਚਉਂ ਲਾਯਉਂ /(ਗੁਗੰ.੧੩੯੫) (ਮਹਲੇ ਤੀਜੇ 
ਕੇ)। 

ਹਾਰ ਹੁਟ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ 

ਪਹੁੰਚੇ । ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜਿਗਿਆਸਾ ਸਮਾਪਤ 

ਹੋਈ। ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਸੈਭਵ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ 

ਉਤੇ ਭਾਗ-ਰੇਖਾ ਦਾ ਉਦਭਵ ਹੋਇਆ -- ਜਥ ਲਈਂ ਨਹਾ 

ਭਾਗ /ਲਿਲਾਰ ਉਂਦੈ ਤਲ ਲਊਂ ਭ੍ਰਮਤੋਂ /ਫ਼ਰਤੈ ਬਹੁ ਧਾਯਂ / 

ਕਾਲ ਘੋਰ ਸਮਦ੍ ਮੰ ਝੁਡਤਾ ਲੈ ਕਥਨੂ` £ਮਆਟਿਹੰ ਨਹੀ ਰੇ 

ਪਛਤਾਯਓ / ਤਤ /#ਚਾਨ ਲਹੈ ਮਥਰਾ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕਉਂ 

#ਵਤਾਰ ਝਨਾਯਉਂ / ਜਪਉ /ਜ੍ਨ ਅਰਜੁਨ ਦੋਵ ਗੁਰੂ /ਫ/ਰੇ 
ਸੰਕਟ ਲੰਨ ਗਰਭ ਨ ਆਲਉਂ / (ਗੁ ਗੰ .੧੪੦੯)। 

ਇਹ ਭੱਟ, ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਸੈਨ 1581 ਈ. ਵਿਚ ਭੱਟ 

ਕਲਸਹਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 

ਦੇਵ ਦੇ ਗੁਰੂ-ਗੱਦੀ ਉਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਅਵਸਰ ਉਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ 

ਆਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਯਾਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 

- ਕਲ੍ਸਹਾਰ (54), ਜਾਲਪ (5), ਕੀਰਤ (8), ਭਿੱਖਾ (2), 

ਸਲਹ (3), ਭਲ੍ਹ (1), ਨਲ੍ਹ (16), ਗਯੋਦ (13), ਮਥੁਰਾ (14), 

ਬਲ੍ਹ (5) ਅਤੇ ਹਰਿਬੈਸ (2)। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ 

ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਦਰ ਹੋਣ ਲਗ ਗਿਆ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਭਾਈ 

ਸੈਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ “ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ” (ਰਾਸਿ 3/ਅ.48) ਵਿਚ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਰੂਪ 

ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੁਰਾਣ-ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ 

ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹਨ, 

ਸਵਈਏ ਭਟਾਂ ਕੇ 

ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜੋ ਇਹ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੇ 

ਅਵਤਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਦੁਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰ ਇਕ ਪਰਵਰਤੀ ਗੁਰੂ , ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਉਤਰੋਤਰ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਵਿਚ 

ਇਕ ਜੋਤਿ ਦਾ ਸੈਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ -- ਜੋਤਿ ਨੱ੫ ਗਨ ਆਪ 

ਗੁਣੂ ਨਾਨਕੁ ਕਹਾਯਉ / ਤਾ ਤੋਂ ਅੰਗਦੁ ਭਯਉ ਤਤ /ਸਓਂ 

ਤਤੁ #ਲਾਲਏਂ / ਅਰਨੰਦੇ /ਕੋਰਘਾ ਧਾਰ ਅਮਠ ਸਤਿਗੁਰ /ਥਰ 

ਕਾਨਆਓਂ / ਅਮਰਦਾਸ ਅਮਰਤ ਛੜ੍ ਗੁਰ ਰਾਮ/ਹ` ਦਨਉਂ / 

ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਦਰਸਨੁ ਪਗ/ਸਿ ਕਹ ਮਲੁਰਾ ਆੰਮਿਤ ਝਯਣ / 

ਮੁਰਾਤਿ ਖੰਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪਰਲ ਗੁਰ ਅਰਜਨ /ਮ#ਥਹ ਨਯਣ / 

(ਗੁ.ਰੰ.੧੪੦੮)। 

ਗਏ ਹਨ। ਇਨ ਪਂ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਪੁਰਾਣ-ਪਾਤਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ 

ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭੱਟ-ਕਵੀ ਕਲ੍ਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ 

ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੁਗ ਯੁਗ ਵਿਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਣ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਣੂ ਨੇ ਕਲਿਯੁਗ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ 

ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ -- ਸਤਿਜ਼/ਨ ਤੰ 

ਮਾਣਓ ਛ/ਲਿਓ ਬਲਿ ਸਾਵਨ ਭਾਇਓ/ ਤਤ ਤੰ ਆੱਣਓ 

ਰਾਮ ਰਘਵੰਸ਼ ਕਹਾਇਓ / ਦੁਆਪ/ਨ ਸਨ ਮਰਾ/ਰ ਕੰਸ 
/ਕੇਰਤਾਰਥੁ ਕੀਓ / ਉਗੂਸੈਣ ਕਉ ਰਾਜੂ ਅਭੈ ਭਗਤਹ ਜਨ 

ਦੀਓ / ਕਾਲਿਜੁ/ਗ ਪੁਆਣੁੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਆੰਗਦੁ ਅਮਰ 

ਕਾਹਾਇਓ/ ਸੀ ਗਰ ਰਾਜੁ ਆਝਚਲ ਆਟਲ ਆਮਦ ਪਗੰਖਿ 

ਫੁਰਆਾ/ਇਓ /(ਗੁ .ਰ੍ਰੰ.੧੩੯੦)। 

ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਛੇ ਤੇ ਤੁਕਾਂ ਦੇ । ਸਵੈਯੇ ਦੇ ਲੱਛਣ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਰਲ ਨਹੀਂ। 
ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਦੀ ਉਸਤਤ ਲਿਖੇ ਦਸ ਸਵੈਇਆਂ 

ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਚਾਰ ਤੁਕਾਂ ਦੇ, ਪੰਜ ਛੇ ਛੇ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਇਕ 

ਸੱਤ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਵੈਯਾ ਛੰਦ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਤੌਤਰ 

ਹਨ। ਕਵੀ ਕਲ੍ਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਨਕ ਰਾਜਾ ਦਾ ਅਵਤਾਰ 

ਮੰਨਦੇ ਹੋਇਆਂ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਚਰਣ-ਛੋਹ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਮ-ਮਰਣ ਦਾ ਦੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ - ਸ਼ ਕਹ ਟਲ ਗਰ ਸੋਵੀਐ ਆਹ/ਨਿ/ਸਿ ਸ਼ਹੱਜਿ ਸੁਭਾਇ / 
ਦਾਰਸ਼ਨਿ ਪਗਸਿਆ ਗੁਨ ਕੰ ਜਨਮ ਮਨਣ ਦੁਖ ਜਾ/ਇ/ 

(ਗੁ.ਗੰ.੧੩੯੨) 

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿਚ ਕੁਲ 22 ਸਵੈਯੇ 

ਲਿਖੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨੌਂ ਭੱਟ-ਕਵੀ ਕਲੂ ਦੇ , ਪੰਜ 

ਭੱਟ ਜਾਲਪ ਦੇ , ਚਾਰ ਭੱਟ ਕੀਰਤ ਦੇ , ਦੋ ਭੱਟ ਭਿੱਖਾ ਦੇ, ਇਕ 



ਸਵਈਏ ਭਟਾਂ ਕੇ 

ਭੱਟ ਸਲ੍ਹ ਦਾ ਅਤੇ ਇਕ ਭੱਟ ਭਲ੍ਹ ਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੱਤ 

ਸਵੈਯੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਤੁਕਾਂ ਦੇ, 13 ਛੇ ਛੇ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸੱਤ 

ਅਤੇ ਅੱਠ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇਕ ਇਕ ਸਵੈਯਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ 

ਸਵੈਯੇ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਨਾਂ ਵਿਚ 

ਭੱਟ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਸ 

ਨਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣ-ਪਾਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ, 

ਨਾਰਾਇਣ ਖ਼ੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਗਟ 

ਹੋਇਆ ਹੈ - ਆਪ ਨਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰੇ ਜਗ ਆਹ 

ਪਰਵ/ਨਯਂ / /ਨੇਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜ/ਤਿ ਜਗ ਮੰਡਲ 

ਕਾ/ਰਿਯਾਓਂ /(ਗੁ .ਗੰ ੧੩੯੫) 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕ 60 ਸਵੈਯੇ ਲਿਖੇ 

ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 13 ਕਲ੍ਹ ਦੇ, ਚਾਰ ਕੀਰਤ ਦੇ , ਦੋ ਸਲ੍ਹ 

ਦੇ, 16 ਨਲ੍ਹ ਦੇ, 13 ਗਯੈਦ ਦੇ , ਸੱਤ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਅਤੇ 5 ਬਲ੍ਹ 

_ ਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 22 ਚਾਰ ਚਾਰ ਤੁਕਾਂ ਦੇ , 19 ਪੰਜ ਪੰਜ 

ਤੁਕਾਂ ਦੇ, 16 ਛੇ ਛੇ ਤੁਕਾਂ ਦੇ, ਇਕ ਅੱਠ ਤੁਕਾਂ ਦਾ, ਇਕ 

13 ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਇਕ 18 ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ 

ਥਾਂ 'ਰਡ” ਅਤੇ ਇਕ ਥਾਂ “ਝੋਲਨਾ” ਛੰਦ-ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਮਿਲਦੇ 

ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੰਦਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਖਿਚ-ਧੂਹ ਕੇ ਹੀ 

ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵੈਯੇ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ 
ਇਥੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵੈਇਆਂ ਵਿਚ 

ਗੁਰੂ-ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਭੱਟ-ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਅਵਤਾਰਵਾਦੀ 
ਭਾਵਨਾ ਅਧਿਕ ਉਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ 

ਕਿ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੇ ਚਾਰ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ - ਸ਼ੇਖ, ਚਕ , ਗਦਾ ਅਤੇ ਪਦਮ 
- ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮੰਨ ਲਿਆ 
ਗਿਆ ਹੈ - ਸ਼ੁਥਰ /ਚਿਤ ਭਗਤ /ਹਤ ਭੇਖ਼ ਧਰਿਆ ਹਰਨਾਸ਼ਸ਼ 

ਹਾਰਓ ਨਥ /ਲੈਦਾ/ਨ ਜਉ / ਸੰਖ ਚ ਗਦਾ ਪਦਮ ਆਪ 

ਆਪ ਕਉ ਛਦਮ' ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰਲ੍ਹਮ ਲਖ ਕਉਨ ਤਾਹਿ 

ਜਾਂ / 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੰਬਧੀ ਕੁਲ 21 ਸਵੈਯੇ ਲਿਖੇ 
ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 12 ਭੱਟ ਕਵੀ ਕਲ੍ਹ ਦੇ , ਸੱਤ ਮਥੁਰਾ 

ਦੇ ਅਤੇ ਦੋ ਹਰਿਬੈਸ ਦੇ ਰਚੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨੌਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਦ 

“ਸੋਰਠੇ” ਛੰਦ-ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਤਿੰਨ ਪਦ ਹਨ। 

ਬਾਕੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਨੌ, ਛੇ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਅੱਠ ਅਤੇ 

12 ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਵੈਯਾ ਹੈ। ਸੋਰਠਾ ਨੂੰ ਸਵੈਯਾ ਨਹੀਂ 

ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਸਵੈਯੇ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ 

ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭੱਟ 

ਸਵੈਯੇ ਸੀ ਮੁਖ ਬਾਕ੍ ਮਹਲਾ ਪੇ 

ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਅਵਤਾਰਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੁਗਟ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਥੋਂ 

ਤਕ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਹਰਿ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ 
ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ - ਜਗ ਆਉਂਡ ਨ 

ਕਾ/ਹ #ਹਾਤਮ ੭ ਆਵਤਾਠ ਉਜਾਗਰ ਆਨੇ ਕੰ //ਤਿਨ 

ਕੰ ਦੁਖ ਕੋ/ਟਿਕਾ ਦੁਨ ਗਏ ਅਲਰਾ /ਨ ਆਮਤ ਨਾ ੫7%ਉਂ / 

/ਇਹ ੫ਧਾਤ` ਦੇ ਮਤ ਚੂਕ/ਨ ਨੇ “ਨ ਭੰਦੁ /ਝਿਭੇਦਾ ਨ ਜਾਨ 

ਬਆਉਂ / ਪਰਤਾਂਛ /ਓਦੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਕੰ ਹਨ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ 

/ਨੋਵਸ਼ ਲਆਇਂ / (ਗੁ ਗੰ ੧੪੦੯) 

ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਸਵੈਇਆਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਯਸ਼, ਅਵਤਾਰਵਾਦੀ 
ਬਿਰਤੀ ਅਧੀਨ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭੱਟ ਕਵੀਆਂ 
ਦੇ ਸੈਸਕਾਰ ਇਸੇ ਪਰੈਪਰਾ ਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ 

ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਅਤੇ 
ਕਾਵਿ-ਰਸ ਦੀਆਂ ਸੂਖਮਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। 

ਉਸਤਤਮਈ ਕਾਵਿ ਰਚਣ ਦੀ ਕੁਲ-ਪਰੈਪਰਾ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ 

ਹੋਈ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ-ਯਸ਼ ਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 
ਕਾਵਿ-ਕਰਮ ਲਈ ਸ਼ਬਦਾਲੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਕੱਥ ਅਨੁਰੂਪ 

ਸ਼ਬਦ-ਚੋਣ, ਤੁਕਾਂਤ-ਮੇਲ, ਅਤਿ-ਕਥਨੀ ਪੂਰਣ ਅਲੰਕਾਰ 

-ਵਿਧਾਨ, ਸ਼ਬਦਾਂ-ਵਾਕਾਂਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰਾਵਿੱਤੀ ਆਦਿ ਜੁਗਤਾਂ 

ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਸ਼ੋਸਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਾਰੇ 
ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਬਿਬ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ 

ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਚਰਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਰਣਾਂ ਤਕ 
ਸਵੈਯੇ ਦੇ ਲੱਛਣ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਣਾ ਸਰਲ ਨਹੀਂ । 

ਸਵੈਯੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਬਾਕ੍ਹ ਮਹਲਾ ੫ : ਇਸ ਉਕਤੀ ਅਧੀਨ 
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਰਚੇ 20 ਸਵੈਇਆਂ ਦੇ ਦੋ ਜੁੱਟ “ਰਾਗ 

ਮੁਕਤ ਬਾਣੀ” ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ ਸੈਕਲਿਤ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਜੁੱਟ 

ਵਿਚ ਕੁਲ ਨੌਂ ਸਵੈਯੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਦੋ, ਛੇ 

ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਛੇ ਅਤੇ ਅੱਠ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਵੈਯਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਉਤੇ ਸਵੈਯਾ-ਛੌਦ ਦੇ ਲੱਛਣ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 

ਕੁਝ ਵਿਚ 'ਹਾਂ ਕਿ' ਦੀ ਟੇਕ ਵੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਂ ਸਵੈਇਆਂ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ, ਗੁਣ ਅਤੇ 
ਸਮਰਥਾ ਉਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ 

ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਦੁੱਤੀ 

ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਵਿਚ 



ਸਵੈਯੇ ਸੀ ਮੁਖ ਬਾਕ੍ਹ ਮਹਲਾ ੫ 

ਅਭੇਦਤਾ ਦਸਦੇ ਹੋਇਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਿਯੁਗ ਵਿਚ ਦੀਪਕ 
ਦੇ ਸਮਾਨ ਅੰਧਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ - ਘੱਲ 

ਚਰਾਗੁ` ਅੰਨ੍ਹਾਨ ਮਾਹਿ ਸ਼ਭ ਕਲਿ ਉਧਗੀ /ਇਕਾ ਨਾਮ ਧਰਮ/ 

ਪ੍ਗਟ ਸਗਲ ਹ/ਡ ਭਵਨ ਆਹ ਜਨੁ ਨਾਨਕ ਗਰ ਪਾਰਲ੍ਹਹਮ / 

(ਗੁ.ਰੀ.੧੩੮੭)। 

ਦੂਜੇ ਜੁੱਟ ਦੇ 11 ਸਵੈਇਆਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਚਾਰ ਚਾਰ 

ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਛਿਆਂ ਵਿਚ ਛੇ ਛੇ ਤੁਕਾਂ ਹਨ, ਇਕ ਵਿਚ 

ਸੱਤ ਅਤੇ ਦੋ ਵਿਚ ਅੱਠ ਅੱਠ ਤੁਕਾਂ ਹਨ। ਸਵੈਯੇ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ 

ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 

ਦੇਵ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵੈਇਆਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਲੱਪਗਤਾ ਦਾ 

ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਚ 

ਉਹ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਅਨੁਚਿਤ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਆਵਾਗਵਣ ਵਿਚ 

ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਭਵਿਖ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ। 

ਉਸ ਦੀ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ, ਸੈਪੱਤੀ ਆਦਿ ਸੈਸਾਰਿਕ ਵਸਤੂਆਂ 

ਵਿਚ ਅਧਿਕ ਰੁਚੀ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਉਹ ਅਸਲੀ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਖੁੰਜ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 

ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ -- 

ਪ੍ਰਿਲ ਪੂਠਾ ਪਰਨਿੰਤ ਪੂੰਮ ਰਸ ਭਗਤਾ ਹਾਨਿ ਜਨ ਤਾ ਕੰ ਦਰਸ 

ਸ਼ਮਾਵਤ / /ਤਿਸ਼ਹਿ /ਤਿਆ/ਗਿ ਆਨ ਕਉ ਜਾਚ/ਹ #ਖ' ਦੰਤਾ 

ਰਸਨ ਸ਼ਗਲ ਘਨ ਜਾਵਤ / ਨੋ ਮਨ ਮੂੜ ਸਮਰ ਸੁਖਦਾਤਾ 

ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਝ/ਹਿ ਸ਼ਮਝਾਵਤ / (ਗੁ .ਗੰ ੧੩੮੮)। 

ਸਵਰਗ : ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਸਵਰਗ ਅਤੇ 

ਨਰਕ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ 

ਕਿ ਨ ਸਵਰਗ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨ ਹੀ 

ਨਰਕ ਤੋ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਹੀ, 

ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ 

ਨਹੀਂ ਹੈ - ਸੁਰਗ ਥਾਸ਼ ਨ ਥਾਛੀਲੰ ਛਗੀਆ ਨ ਨਗੰਕਿ 

ਨਿਵਾਸੁ / ਹੌਨਾ ਹੈ ਸ਼ੋ ਹੋਈ ਹੈ #ਆਨ/ਹਿ ਨ ਕੀਜੈ ਆਸ਼/ 

(ਗੁ. .੩੩੭)। 
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਵਲ ਪ੍ਰੋਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾੜੇ 

ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁਲ-ਆਧਾਰ 
“ਕਰਮਵਾਦ” ਹੈ। ਚੂੰਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿਚ ਚੋਗੇ ਕਰਮਾਂ 

ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖੇਧਿਆ 

ਗਿਆ -ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਨਰਕ ਦਾ ਸੈਕਲਪ 

ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
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ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਵਿਚ ਸਵਰਗ ਦਾ ਵਿਵੇਚਨ ਬੜੀ 

ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 

ਨੂੰ ਪੂਰਣ-ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮ-ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
ਉਹ ਬ੍ਹਮ-ਲੋਕ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ 

ਗਿਆਨ ਅਪੂਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲ ਭੋਗ ਕੇ ਫਿਰ ਸੈਸਾਰ 

ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਅਗਿਆਨੀ ਹਨ, ਉਹ 

ਨਰਕਾਂ ਵਿਚ ਦੁਖ ਭੋਂਗਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਧਾਰਣ 

ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰ੍ 

ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਨਰਕ ਦਾ ਸੈਕਲਪ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ 

ਅਧਿਕ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। “ਪਦਮ-ਪੁਰਾਣ” (ਸਵਰਗ- 

ਖੰਡ) ਵਿਚ ਸਵਰਗ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ 

ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬਾਗ ਅਤੇ ਉਪਵਨ ਹਨ। 

ਹਰ ਪਾਸੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲਦੇ ਬ੍ਿਛ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਠਣ 

ਲਈ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਆਸਣ ਅਤੇ ਸੌਣ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਲੰਘ 

ਹਨ।ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੁੰਦਰ ਮਹੱਲ ਹਨ, ਸੇਵਾ ਲਈ ਮਨਮੋਹਨੀਆਂ 

ਅਪੱਛਰਾਵਾਂ ਹਨ। ਮਨੋਰਜਨ ਲਈ ਰੀਧਰਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 

ਹੈ। ਅਸਲੋਂ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ 

ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਬੀਮਾਰੀ 

ਜਾਂ ਦੁਖ-ਸੈਤਾਪ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ 

ਇਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਵਰਣ 

ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੋ ਉਪਰ, 

ਸੂਰਜ ਲੋਕ ਤੋਂ ਪਰੇ , ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਧੂਹ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ 

ਹੈ। ਦੂਜੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਇਲਾਵਿਤ ਦੀਪ (ਜੈਬੂ ਦੀਪ ਦੇ 

ਨੌਂ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ) ਵਿਚ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਲ 

ਹੈ।ਸਾਧਾਰਣ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇੰਦ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਮੰਨਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਦ-ਪਦ ਵਿਅਕਤੀ ਸੂਚਕ ਨਹੀਂ, ਉਪਾਧੀ ਦਾ 

ਲਖਾਇਕ ਹੈ । ਹਰ ਸੋ ਦੈਵੀ-ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਦ ਇੰਦ ਦੀ ਬਦਲੀ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਦ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਰਿਸ਼ੀਆਂ, 

ਮੁਨੀਆਂ , ਰਾਜਿਆਂ, ਦੈੱਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਯੱਗ ਅਤੇ ਤਪਸ ਕੀਤੀ 

ਹੈ। 

ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਸੈਪ੍ਦਾਇਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ 

ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋ` ਬਾਦ ਹਰ ਪ੍ਰਮੁਖ ਦੇਵਤੇ ਦੇ 

ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਸਵਰਗ ਵਿਚ 

ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਈ 

ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਭੇਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ , 



ਸਵਾਤਿ ਬੂੰਦ 

“'ਪਦਮ-ਪੁਰਾਣ” ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਵਰਗ ਦਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ 

ਇੰਦ੍-ਪੁਰੀ, ਬੈਕੁੰਠ-ਪੁਰੀ, ਕੈਲਾਸ਼-ਪੁਰੀ, ਅਲਕਾ-ਪੁਰੀ ਅਤੇ 

ਬ੍ਹਮ-ਲੌਕ (ਬ੍ਹਮ-ਪੁਰੀ)। “ਨਰਸਿੰਘ ਪੁਰਾਣ” ਵਿਚ ਸੁਮੇਰ 

ਪਰਬਤ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵਰਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ 

ਹੈ। 

ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 'ਸਵਰਗ-ਲੋਕ” 

ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ, “ਪਾਤਾਲ-ਲੋਕ” ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੈ ਅਤੇ 

'ਮਾਤ-ਲੋਕ” ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵਰਗ 

ਦੀ ਸਥਾਨਗਤ ਹੋਂਦ ਹੈ । ਮੱਧ-ਕਾਲ ਦੇ ਸੈਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 

ਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇ' ਸਵਰਗ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ , ਪਰ 

ਇਹ ਸਥਾਨਗਤ ਨਹੀਂ; ਭਾਵਨਾ-ਗਤ ਹੈ , ਜਿਵੇਂ 'ਸੋਦਰ” ਦੀ 

ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੈਤ 

ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਬੇਗਮਪੁਰਾ” ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੈਤ ਕਬੀਰ 

ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਬੈਕੁੰਠ” ਕਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਸਵਰਗ 

ਅਤੇ ਨਰਕ ਨੂੰ ਮਾਇਆਵੀ ਕੁਚੱਕਰ ਨਾਲ ਸੈਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ 

-- ਮੈਗੀ ਮਠੀੰ ਧਰੇ ਬੰਧਨਿ ਬੀਹਿਆ / ਨਗੰਕ ਸ਼ੁਗੰਗਿ ਆਵਤਾਰ 

ਮਾਇਆ ਧੰਧਿਆ / (ਗੁ ਰੀ .੭੬੧)। 

ਸਵਾਤਿ ਬੂੰਦ : ਵੇਖੋ 'ਬੂੰਦ (ਸਵਾਤਿ)'। 

ਸਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ : ਵੇਖੇ 'ਅਸਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ'। 

ਸਵੈਯਾ (ਛੋਦ) : ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਇਸ ਛੰਦ-ਸਿਰਲੇਖ 
ਦੀ ਵਰਤੋ' ਰਾਗ-ਮੁਕਤ ਦੋ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ - (1) 
ਸਵਯੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਬਾਕ ਮਹਲਾ ੫ ਅਤੇ (2) ਸਵਈਏ ਭਟਾਂ ਕੇ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। 
“ਸਵੈਯਾ” ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ 

ਹੈ ਇਕ ਮਾਤਿ੍ਕ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਵਰਣਿਕ। ਚਾਰ ਚਰਣਾਂ ਦੇ 

ਮਾਤ੍ਰਿਕ ਸਵੈਯੇ ਵਿਚ ਅੰਤ ਉਤੇ ਅਨੁਪ੍ਰਾਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ 
ਜੇ ਨ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਘਟੋ-ਘਟ ਦੋ ਚਰਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਚਰਣ ਵਿਚ 31 ਜਾਂ 32 

ਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਵਰਣਿਕ ਸਵੈਯੇ ਵਿਚ ਵੀ ਚਾਰ 

ਚਰਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਹਰ ਚਰਣ ਦਾ ਤੁਕਾਂਤ ਮਿਲਣਾ 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵੈਯੇ ਲਿਖੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਸਵੈਯਾ ਛੰਦ ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਉਤੋਂ 

ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਸਾਈ 

ਇਹ ਛੰਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 

“ਗੁਰੂਛੰਦ ਦਿਵਾਕਰ” ਵਿਚ ਦੰਡ-ਕਲਾ, ਮਦਿਰਾ, ਦੁਰਮਿਲ, 

ਮਲਿਦ, ਸਮਾਨ ਆਦਿ ਚੌਦਕਲਾ ਆਦਿ ਸਵੈ-ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ 

ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਦੇ ਸਵੈਇਆਂ ਉਤੇ ਲਾਗੁ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ 

ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸਾਇਰ ਕੀ ਪੁਤ੍ਰੀ : ਇਥੇ “ਸਾਇਰ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 
ਸਮੁੰਦਰ। 'ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਬੇਟੀ” ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ 

ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 

ਰਲ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਰਿੜਕਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਚੌਦਾਂ 

ਰਤਨ ਪਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਤਨਾਂ ਵਿਚੋ ਇਕ ਸੀ 

'ਲੱਛਮੀ”। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਪੁਤ੍ਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਣੂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। 
“ਲੱਛਮੀ” ਦੇ ਚਾਰਿਤ੍ਰਿਕ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਮਾਯਾ” 

(ਮਾਇਆ?) ਦਾ ਨਾਮਾਂਤਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਸਾ ਰਾਗ 

ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ 

ਦਾਸੀ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈ - ਸਾਇਰ ਕਾ ਪੜ ਪਰਹ/ਰ 

ਤਿਆਗੀ ਚਰਨ ਤਾਲੰ ਵਚਾਨੇ / (ਗੁ .ਗੰ.੪੩੭)। ਗੁਰੂ 
ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਸਾਧਕ ਵਲੋ ਮਾਇਆ ਨੂੰ 
ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ - ਸਾਇਰ ਕਾ ਪੜਾ /ਸੈਦਾ/ੰਰ 

ਗਾਵਾਈ/ (ਗੁ.ਗੌੰ.੨੩੦)। ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਵੇਖੋ “ਲੱਛਮੀ , 

ਦੇਵੀ” ਅਤੇ “ਮਾਇਆ"। 

ਸਾਸ : ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸੱਸ। ਪਤਨੀ ਲਈ ਪਤੀ ਦੀ ਮਾਂ 

ਅਤੇ ਪਤੀ ਲਈ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮਾਂ 'ਸੱਸ' ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਤਨੀ 

ਅਤੇ ਪਤੀ ਦੇ ਸੈਯੋਗ-ਸੁਖ ਵਿਚ ਪਤੀ ਦੀ ਮਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀ 

ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਸੱਸ ਦਾ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਚੋਗਾ 

ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰੰਮ-ਭਗਤੀ 

ਵਿਚ ਸੱਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਾਇਆ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 

ਸੱਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ -- 

ਸਾਸ ਨੀ ਘੱਠੇ ਵਾਸ਼ ਨ ਦੇਵੈ ਪਰ /ਸਉਂ ਮਿਲਣ ਨ ਦੇਇ 

ਝਾਗੀ/(ਗੁ ਗ੍ੰ.੩੫੫)। ਰ 

ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਸਾਈਂ : ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋ' ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 
ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੈਪਾਦਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ 

ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ 



ਸ਼ਾਹ ਹਸੈਨ, ਸਾਈਂ 

ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਥਵਾ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ ਨ ਹੋਣ ਕਾਰਣ 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਨੋ ਸੈਕੋਚ ਕੀਤਾ। “ਗੁਰਬਿਲਾਸ 

ਪਾਤਿਸਾਹੀ ੬' (ਪੰਨਾ 83-86, ਸੇ. 1944 ਬਿ. ਅਨੁਸਾਰ) 

ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਛਜੂ, ਕਾਨ੍ਹਾ ਅਤੇ 
ਪੀਲੂ ਵੀ ਸਨ -- ਚਾਰ ਭਗਤ /ਤਹ ਠਾਂਹ ਰਹੇਂ ਕਾਨ੍ਹਾ ਛਲੂ 

ਸਾਨ / ਸ਼ਾਹ ਹਸ਼ੰਨ ਪੀਲੋਂ ਭਗਤਿ ਮਨ ਆ ਭਗ/ਤਿ ਗੁਮਾਨ / 

ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੂਫ਼ੀ ਕਵੀ ਸੀ 

ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ ਸੈਨ 1539 ਈ. (945 ਹਿ.) ਵਿਚ ਸ਼ੇਖ 

ਉਸਮਾਨ ਢੱਡੇ ਦੇ ਘਰ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਪਿਤਰੀ 

ਕਿੱਤਾ ਜੁਲਾਹੇ ਦਾ ਸੀ। ਬਾਲ-ਕਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ 

ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਥੇ ਮੌਲਵੀ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ 

ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਦਸ 

ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ “ਕੁਰਾਨ” ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। 

ਇਸ ਤੋ ਬਾਦ ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਬਹਿਲੋਲ ਦਰਿਆਈ ਦਾ ਮੁਰੀਦ 

ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਸੂਫ਼ੀ ਮਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। 

ਲਗਭਗ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਸ਼ਰੀਰਤ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ 

ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਦ ਪੀਰ ਸਾਦੁਲਾ ਦੀ ਸੈਗਤ ਨਾਲ ਇਸ 

ਨੇ ਸ਼ਰੀਰਤ ਦੇ ਰੂੜ੍ਹ ਰੂਪ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋ ਖੁਲ੍ਹ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ 

ਲਾਲ ਬਸਤ੍ਰ ਧਾਰਣ ਕਰਕੇ ਖੁਲ੍ਹ ਆਮ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ 

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਦਰੀ ਫ਼ਿਰਕੇ/ਸਿਲਸਿਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 

ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਮਲਾਮਤੀ ਬਣਨਾ ਅਧਿਕ ਉਚਿਤ 

ਸਮਝਿਆ। ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੈਦ ਨਾ 

ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨ ਕੀਤੀ। 

ਇਕ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਾਧੋ ਲਾਲ ਨਾਂ ਦੇ 

ਇਕ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਨਗੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤਕ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦਾ 

ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ 'ਮਾਧੋ ਲਾਲ ਹੁਸੈਨ” ਪ੍ਚਲਿਤ 

ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੀਆ ਕਈ ਕਾਫ਼ੀਆਂ ਮਾਧੋ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸੈਬੋਧਨ 

ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ 60/61 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ 

ਆਯੂ ਭੋਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਦਰੇ ਦੇ ਨੌੜੇ ਹੀ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਗਿਆ। 

ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 117 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 

163 ਤਕ ਕਾਫ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ 

ਕਾਫ਼ੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਛਪੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਗ 

ਅਧਿਕਤਰ ਲੰਕਿਕ ਹਨ। ਕਵੀ ਦੀ ਵਿਯੋਗੀ ਆਤਮਾ ਦਾ 

ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਦਿਲ ਟੁੰਬਣ ਵਾਲਾ ਚਿਤਣ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਕਾਫ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਤੀਬਰ ਭਾਵਨਾ, 

ਪੀਤਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੈਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ 

ਸ਼ਾਕਤ, ਉਪਾਸਕ 

ਆਦਿ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਚਿਤ੍ਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਕਾਵਿ ਦਾ 

ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਕਵੀ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ 

ਲੌਚ, ਮਿਠਾਸ ਅਤ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੋਜ਼ ਅਤੇ ਆਜਜ਼ੀ 

ਦਾ ਜੋ ਸੁਆਦ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਫੇਂ ਮਿਲਣਾ ਸਰਲ ਨਹੀਂ 

ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 

ਪ੍ਤੀਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਰਖੇ, ਪਟਾਰੀ, ਪੱਛੀ, ਪੂਣੀ, ਤੰਦ, 

ਖੱਡੀ, ਚੌਗਾਠ ਦਾ ਚਿਤ੍ਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਫ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਲਦਾ 

ਹੈ। 

ਸਾਹਾ : ਵੇਖੋ 'ਸੈਬਤ”। 

ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋ.: ਵੇਖੋ “ਟੀਕਾ - ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਥ ਦਰਪਣ'। 

ਸ਼ਾਕਤ, ਉਪਾਸਕ : ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਸੈਤ-ਸਾਧਕਾਂ ਦੀਆਂ 
ਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ 'ਸ਼ਾਕਤ” ਪਤਿ ਕੋਈ ਆਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 

ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਕਥੀਰ ਸ਼ਾਕਤ 

ਸ਼ਾ ਹੈ ਜੰਸੀਂ ਲਸ਼ਨ ਕੀ ਖਨਨੇ / ਕੋਠੇ ਬੈਠੇ ਖਾਈਆ ਪਰਗਟ 

ਹੀਇ /ਨਦਾ/ਨੋ /(ਗੁ ਗੰ .੧੩੬੫)। 

ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਦੀ ਇਸਤਰੀ (ਸ਼ਕਤੀ) ਰੂਪ ਵਿਚ 

ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਕਤ-ਮਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਨੂੰ 'ਸ਼ਾਕਤ'। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ 

ਮਤ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵੈਦਿਕ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਲਭਣ ਦਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ 

ਹੈ। 'ਰਿਗ-ਵੇਦ” (ਅਸ਼ਟਮ ਅਸ਼ਟਕ) ਵਿਚ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ 

ਸਰਸਵਤੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।'ਸਾਮ-ਵੇਦ' (ਵਾਚੰਯਮ 

ਸੂਕ੍ਤ) ਵਿਚ ਵਾਕ (ਬਾਣੀ) ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਇੰਦ , ਵਰੁਣ , ਯਮ, ਸੋਮ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਲ 

ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। “ਅਥਰਵ-ਵੇਦ' (ਕਾਂਡ 4, ਸੂਕਤ 

30) ਵਿਚ ਮਹਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਰੁਦਾਂ ਅਤੇ ਵਸੂਆਂ ਨਾਲ 
ਸੈਚਾਰ ਕਰਦੀ ਦਸੀ ਗਈ ਹੈ। “ਕੋਨ-ਉਪਨਿਸ਼ਦ' ਅਨੁਸਾਰ 

ਉਮਾ ਨੇ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਬ੍ਹਮ ਦਾ 

ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। “ਰਾਮਾਇਣ” ਅਤੇ “ਮਹਾਭਾਰਤ” ਵਿਚ 

ਦੇਵੀ ਦੀਆਂ ਉਸਤਤਾਂ ਦਰਜ ਹਨ। ਸ਼ਾਕਤ-ਮਤ ਦਾ ਸਹੀ 

ਵਿਕਾਸ ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਹੈਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ 

ਸੈਪ੍ਦਾਇਕ ਬਿਰਤੀ ਕਾਰਣ ਸ਼ਕਤੀ-ਉਪਾਸਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 

ਪੁਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਕਤ-ਪੁਰਾਣ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਕੰਡੇਯ 

-ਪੁਰਾਣ, ਕਾਲਿਕਾ-ਪੁਰਾਣ, ਦੇਵੀ-ਭਾਗਵਤ-ਪੁਰਾਣ 



ਸ਼ਾਕਤ, ਉਪਾਸਕ 

ਆਦਿ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਕਤ-ਮਤ ਸ਼ੈਵਮਤ ਵਾਂਗ ਕਾਫ਼ੀ 

ਪੁਰਾਤਨ ਹੈ। ਵੈਦਿਕ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੋਣ ਦੇ 

ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਤੌਤਰ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ 

ਹੈ।ਸ਼ਾਕਤ ਲੋਕ ਵੈਦਿਕ ਕਰਮ-ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੀ 

ਉਪਾਸਨਾ-ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸ੍ੇਸ਼ਠ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ 

ਸਾਹਿਤ 'ਆਗਮ” ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਹਿਤ 

ਅਧਿਕਤਰ ਅਪ੍ਕਾਸ਼ਿਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਕਤ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਤ 

ਨੂੰ ਪ੍ਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

ਇਸ ਮਤ ਦੀ ਇਸ਼ਟ-ਦੇਵੀ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 

ਪਾਰਬਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਬਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਪਰਬਤ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ”। 

ਬ੍ਹਮ-ਪੁਰਾਣ (34-38) ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਮਾਲਯ ਪਰਬਤ 

(ਸ਼ੈਲੇਂਦ) ਨੇ ਕਠੋਰ ਤਪਸਿਆ ਕਰਕੇ ਬ੍ਹਮਾ ਤੋਂ ਵਰਦਾਨ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਮੇਨਾ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ 

ਤਿੰਨ ਪੁੱਤਰੀਆਂ - ਅਪਰਣਾ, ਇਕ-ਪਰਣਾ ਅਤੇ ਇਕ- 

ਪਾਟਲਾ ਨੋ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤਣ ਤੋ ਬਾਦ ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ, 

ਪਰ ਅਪਰਣਾ ਨੇ ਉਂਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨ ਖਾਇਆ। ਮੇਨਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 

“ਉ-ਮਾ?” ਕਹਿ ਕੇ ਕਠੋਰ ਤਪਸਿਆ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ 

ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ “ਉਮਾ” ਪ੍ਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਮਾ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ 

ਤਪਸਿਆ ਤੋਂ' ਪ੍ਸੈਨ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਉਸ ਅਗੇ ਵਿਆਹ ਦਾ 

ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਖਿਆ। ਉੱਮਾ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ 

ਪ੍ਸਤਾਵ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ੈਲੇਂਦ ਅਗੇ ਰਖਣ। ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਆਪਣੇ 

ਵਿਕ੍ਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ੈਲੇਂਦ ਅਗੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਖਿਆ ਜੋ ਉਸ 
ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨ ਲਗਿਆ। ਫਲਸਰੂਪ ਸ਼ੈਲੇਂਦ ਨੇ ਉਮਾ ਦਾ 
ਵਿਆਹ ਸੁਅੰਬਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ। ਸੁਅੰਬਰ 

ਦੇ ਮੌਕੇ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਬਾਲਕ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਮਾ ਨੇ 

ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਪਤੀ ਵਜੋ' ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ 

ਸ਼ਿਵ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਗਟ ਹੋਏ । ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਦੋਹਾਂ 

ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਵਾਰ ਉਮਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਸ਼ਿਵ 

ਦੇ ਫਕੜਪਣੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ 

ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਉਮਾ ਅਤੇ ਗਣਾਂ ਸਮੇਤ ਮੋਰੁ ਪਰਬਤ 

ਉਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। “ਸਕੰਧ-ਪੁਰਾਣ” ਅਨੁਸਾਰ ਉਮਾ ਪਹਿਲਾਂ 

ਕਾਲੇ ਰੈਗ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਨਰਕੇਸ਼ੂਰ ਤੀਰਥ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ 

ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਵ-ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਦੀਪ-ਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਗੋਰੇ ਰੈਗ 

ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ 'ਗੋਰੀ' ਅਖਵਾਈ। ਕਾਲਾਂਤਰ 

ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਪਰਾਕਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਨੇਕ ਨਾਂ ਪ੍ਚਲਿਤ 

ਹੋ ਗਏ। 

ਸ਼ਾਕਤ-ਮਤ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੋ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿਚ 

ਸ਼ਾਕਤ, ਉਪਾਸਕ 

ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦਕ੍ਸ਼ਣਾਚਾਰ 

(ਸੱਜਾ-ਪੱਖ) ਸੀ ਜੋ ਸਦਾਚਾਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਖਦੀ 

ਸੀ। ਇਹ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਤੋਂ ਅਦੈਂਤਵਾਦ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੈ। 

ਇਸ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਸਾਧਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ 

ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਿਵਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ 

ਮੇਲ ਯੋਗ-ਸਾਧਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸੈਭਵ ਹੋਣ ਕਾਰਣ, ਸ਼ਕਤੀ- 

ਉਪਾਸਨਾ ਵਿਚ ਯੋਗ ਨੂੰ ਉਚੇਚਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਇਸ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਇਕ ਨਾਮਾਂਤਰ “ਸਮਯਾਚਾਰ” ਹੈ ਕਿਉਕਿ 

ਯੌਗਿਕ ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ 'ਸਮਯ” ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਰਥ ਹੈ, 

ਅਰਥਾਤ ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮੇਲ ਜਾਂ ਸਮਰਸਤਾ। ਇਸ 

ਮੋਲ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰਜ ਵਿਚ ਸਾਧਕ ਮੁਲਾਧਾਰ ਤੋਂ ਸੁਤੀ ਹੋਈ 

ਕੁੰਡਲਿਨੀ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਸ੍ਰਾਧਿਸ਼ਠਾਨ ਆਦਿ ਚਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 

ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸਹਸਾਰ-ਚਕ੍ੂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਸਦਾ-ਸ਼ਿਵ 

ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਏਕਾਕਾਰ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਸ ਦੀ 

ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਪਰਮ-ਮਨੋਰਥ ਹੈ। ਰ੍ 

ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵਾਮਾਚਾਰ (ਖੱਬਾ-ਪੱਖ) ਹੈ। 
ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ 

ਉਪਾਸਨਾ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਨਾਮਾਂਤਰ 

“ਕੌਲ-ਮਤ? ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ “ਕੁਲ” ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ ਅਤੇ 

'ਅਕੁਲ” ਸ਼ਿਵ ਦਾ। ਜੋ ਸਾਧਕ ਅਕੁਲ (ਸ਼ਿਵ) ਅਤੇ ਕੁਲ 

(ਸ਼ਕਤੀ) ਦਾ ਏਕਾਕਾਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ “ਕੌਲ” ਹੈ। ਕੌਲ 

ਸਾਧਕ ਦਾ ਆਚਾਰ ਕੌਲਾਚਾਰ ਜਾਂ ਵਾਮਾਚਾਰ ਅਖਵਾਉਂਦਾ 

ਹੈ। ਇਸ ਆਚਾਰ ਵਿਚ ਪੰਜ ਮਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਉਤੇ ਬਲ 

ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜ ਮਕਾਰ ਹਨ - ਮਦਿਰਾ (ਸ਼ਰਾਬ), 

ਮਾਸ, ਮਤ੍ਸ੍ਯ (ਮੱਛੀ), ਮੁਦਾ (ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਚਣੇ , ਚਿੜਵੇ ਆਦਿ) 
ਅਤੇ ਮੈਥੁਨ (ਸੈਭੋਗ)। 

੫ 

ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਨਾਂ 

“ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਦਸੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਲ-ਭਾਵਨਾ 

ਅਨੁਸਾਰ 'ਮਦਿਰਾ” ਤੋਂ ਭਾਵ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਹਸਦਲ 

ਕਮਲ ਤੋਂ ਟਪਕਣ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਖੜਗ 

ਨਾਲ ਵਾਸਨਾ ਰੂਪੀ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਵਿਚ 

ਲਗਾਉਣਾ “ਮਾਸ” ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ 

ਇੜਾ ਅਤੇ ਪਿੰਗਲਾ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿਚ ਚਲਣ ਵਾਲਾ ਸੁਆਸ 

ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ 'ਮਤਸ੍ਯ” ਅਥਵਾ ਮੱਛੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਧਕ 

ਪਾਣਾਯਾਮ ਦੀ ਪਕ੍ਰਿਆ ਨਾਲ ਸੁਆਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸੁਖਮਨਾ 

ਨਾੜੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਉ'ਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਤ੍ਸ੍ਯ ਨੂੰ ਭੋਜਨ 

ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਸੈਗ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਅਤੇ ਸਤਿਸੈਗ ਕਰਨਾ 



ਸ਼ਾਕਤ, ਉਪਾਸਕ 

ਹੀ 'ਮਦ੍ਾ” ਹੈ। ਸਹਸੁਦਲ-ਚਕ੍ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਸ਼ਿਵ ਨਾਲ 

ਬ਼ਕਤੀ (ਕੁੰਡਲਿਨੀ) ਦਾ ਮੋਲ ਜਾਂ ਸੈਯੋਗ ਹੀ “ਮੈਥਨ” ਹੈ।` 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜ ਮਕਾਰ ਮੁਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ 
ਪੁਕਿਆ ਨਾਲ ਸੈਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਪਰ ਨੀਵੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸਾਧਕਾਂ 

ਨੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਮਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਅਰਥ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ 

ਕੇ ਵਰਤੋ' ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਹੋਣਾ 

ਪਿਆ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਯੁਗ ਤਕ ਇਸ ਨੇ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਭੁਸ਼ਟ 

ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨ ਛਡੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ 

ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ -- ਸ਼ਾਕਤ ਕੂੜ ਕਪਟ ਮਹ ਟੇਕਾ/ ਆਹ/ਨੇਸ਼ 
/ਨੌਦਾ ਕਗੰਹ ਅਨੰਕਾ /(ਗੁ .ਰੰ.੧੦੩੦)। ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਆਦਿ 

ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ 

ਹੈ। 

ਵਾਮਾਚਾਰ ਦੇ ਉਦਭਵ ਦਾ ਸੈਬੈਧ ਇਕ ਵਿਚਾਰ 

ਅਨੁਸਾਰ ਆਦਿ-ਕਾਲੀਨ ਮਾਤ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪੁਜਾ ਨਾਲ ਹੈ। 

ਸ਼ਾਕਤ, ਉਪਾਸਕ 

ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ 

ਮੁੱਖ ਨਾਂ ਹਨ - ਦੁਰਗਾ, ਕਾਲੀ, ਸ਼ਿਆਮਾ, ਚੰਡੀ, ਚੰਡਿਕਾ, 

ਛਿੰਨ-ਮਸਤਕਾ, ਭਦਕਾਲੀ, ਮਹਾਕਾਲੀ, ਭੀਮਾ-ਦੇਵੀ 

ਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਅਧਿਕ ਪੂਜਾ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਪੂਜਾ ਪਸ਼ੂ-ਬਲੀ ਜਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬਲੀ 

ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦਸ 

ਹੱਥ (ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ 'ਅਸ਼ਟਭੁਜਾ” ਲਿਖਿਆ ਹੈ) ਕਲਧੇ ਗਏ ਹਨ 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਸਤ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਧਾਰਣ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ 

ਨੂੰ “ਮਹਾਮਾਯਾ” ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਲਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ 

ਸਾਰੇ ਸੈਸਾਰ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੂਜਾ 
ਲਈ ਵਾਮਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ 

ਨਾਂ ਦੁਰਗਾ ਕਿਵੇ' ਪਿਆ? ਇਸ ਬਾਰੇ “ਸ਼ਿਵ-ਪੁਰਾਣ” 

(ਪੂਰਵਾਰਧ) ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦੁਰਗ ਨਾਂ ਦੇ 
ਦੂਜੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਸੈਬੈਧ ਬੌਧ-ਮਤ ਦੀ ਮਹਾਯਾਨ 

ਸ਼ਾਖਾ ਰਾਹੀਂ ਤਿੱਬਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਪਏ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਹੈ। 

ਸ਼ਾਕਤ-ਮਤ ਵਿਚ ਪੰਜ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਸੈਬੈਧ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ (ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ, 

ਉਤਰ, ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਉਪਰਲੀ) ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਮਤ ਵਿਚ 

ਮਹੇਸ਼ੂਰ, ਸ਼ਿਵ ਆਦਿ ਪੰਜ ਯੋਗੀ ਵੀ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 

ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੰਜ ਪੀਠ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਤਕਲ (ਉੜੀਸਾ) 

ਪੂਰਣ , ਸੀਸ਼ੈਲ ਵਿਚ ਮਤੌਗ ਅਤੇ ਕਾਮਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਮਾਖਿਆ। 

ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀਠਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 51 ਤਕ ਹੋ ਗਈ। 

ਦੈਂਤ ਦੁਆਰਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੈਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਪਾਰਬਤੀ 
ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਰਗ ਦੈਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ । ਦੁਰਗ ਨੂੰ ਮਾਰ 
ਦੇਣ ਕਾਰਣ ਪਾਰਬਤੀ ਨੂੰ “ਦੁਰਗਾ” ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲਗਿਆ। 

ਦੁਰਗਾ ਅਥਵਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ 

'ਮਾਰਕੰਡੇਯ-ਪੁਰਾਣ” ਦੀ 'ਦੁਰਗਾ-ਸਪਤਸ਼ਤੀ” ਨਾਂ ਦੀ 

ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਚਨਾ 81ਵੇ' ਅਧਿਆਇ 

ਤੋਂ 94ਵੇ' ਅਧਿਆਇ ਤਕ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਲਿਖੇ 

ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾ ਸੁਰਥ ਅਤੇ ਸਮਾਧੀ ਵੈਸ਼ ਦਾ ਬਨ ਵਿਚ ਜਾ 

ਕੇ ਮੇਧਾ ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨੀ ਕੋਲੋਂ ਮੋਹ ਦਾ ਕਾਰਣ ਪਛਣਾ ਅਤੇ 

ਮੁਨੀ ਵਲੋਂ ਮਹਾਮਾਯਾ ਹੀ ਮੋਹ ਦਾ ਕਾਰਣ ਦਸਿਆ ਜਾਣਾ, 

ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛ ਗਿਆ ਅਤੇ 

ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਸ ਮਤ ਵਿਚ ਦੀਖਿਅਤ ਹੋਣ 

ਲਗੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ 

ਵਿਚ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਮਤ ਵਲ 

ਹੇਠਲੀਆਂ ਸ਼ੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਚ ਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਵੀ 

ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਤ ਦੀ ਭੈਰਵੀ ਚਕ੍-ਪੁਜਾ ਵੇਲੇਂ ਹਰ ਇਕ 

ਸ਼ਾਕਤ ਸਾਧਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤਿ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨ 

ਹੋਵੇ , ਬਾਹਮਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਸ਼ਾਕਤ-ਮਤ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ 

ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸ਼ਾਕਤ ਅਥਵਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਰੂਪ ਕਲਪੇ 

ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਕੋਮਲ ਅਥਵਾ ਸੌਮ੍ਯ ਰੂਪ ਅਤੇ ਦੂਜਾ 

ਭਿਆਨਕ ਰੁਪ। ਕੋਮਲ ਰੁਪ ਵਿਚ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਉਮਾ, ਗੌਰੀ, 

ਪਾਰਬਤੀ , ਹੇਮਵਤੀ, ਜਗਮਾਤਾ, ਭਵਾਨੀ ਆਦਿ ਨਾਂਵਾਂ ਨਾਲ 

ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਮਾਯਾ ਬਾਰੇ ਜਿਗਿਆਸਾ, ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਦੀ ਸੇਜ 

ਬਣਾ ਕੇ ਯੋਗ-ਨਿੰਦ੍ਾ ਕਾਰਣ ਸੁਤੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੇ ਨਾਭੀ 

ਕਮਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬ੍ਹਮਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ 

ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਧੂ ਅਤੇ ਕੈਟਭ ਦੈੱਤਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰਖਿਆ ਲਈ 

ਮਹਾਮਾਯਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨਾ, ਮਹਾਮਾਯਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ 

ਪ੍ਭਾਵ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦਾ ਜਾਗਣਾ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ 

ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਅਸੁਰਾਂ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਮਹਿਖਾਸੁਰ ਤੋਂ ਹਾਰ 

ਖਾ ਕੇ ਇੰਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਹਮਾ ਪਾਸ 

ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੇਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਣੁ ਅਤੇ 

ਸ਼ਿਵ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਵਿਸ਼ਣੂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਕੋਧਿਤ ਹੋਣਾ 

ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮਹਾਤੇਜ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਅਤੇ 

ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਇੰਦੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖ ਅਤੇ ਸਰੀਰ 

ਵਿਚੋਂ ਤੇਜ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ 



ਸਾਖੀ (ਕਾਵਿ-ਰੂਪ) 

ਉਸ ਲਾਟ ਦਾ ਵਿਰਾਟ ਇਸਤਰੀ (ਦੇਵੀ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ 

ਹੋਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਵੀ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਅਸਲ ਵਿਚ , ਸਾਰੀਆਂ 

ਦੇਵ-ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚ ਹੈ । ਦੇਵੀ-ਸੈਘ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ-ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਦੇਵੀ ਅਥਵਾ ਸ਼ਕਤੀ 

ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਤਨ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ 

ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਬੜੀ ਸ਼ਿਦਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ 

ਪ੍ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। 

ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦੇਵੀ ਨਾਲ ਸੈਬਧਿਤ 

ਮੇਲਿਆਂ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਉਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ 

ਨੂੰ ਪੂਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਚੇ ਗਏ 

ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣਵਾਦੀ 

ਕਾਵਿ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛੇ ਦਸ ਆਏ ਹਾਂ, 

ਇਸ ਮਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਪੂਜਾ-ਵਿਧੀਆਂ 

ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 

“ਦਸਮ-ਗੰਥ” ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਵੀ ਸੰਬਧੀ ਬ੍ਰਿੱਤਾਂਤਾਂ 

ਅਤੇ ਪਰਾਕਮਾਂ ਦਾ ਚਿਤਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਸਾਖੀ ( ਕਾਵਿ-ਰੂਪ) : 'ਸਾਖੀ' ਨੂੰ ਕਾਵਿ ਵੰਨਗੀ ਵਜੋਂ' ਬੋਧ 

ਸਿੱਧਾਂ ਅਤੇ ਨਾਥਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਵੇਖਿਆ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। 'ਸਾਖੀ” ਸ਼ਬਦ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 'ਸਾਕ੍ਸ਼ੀ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ 

ਤਦਭਵ ਰੂਪ ਹੈ। ਆਚਾਰਯ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਅਨੁਸਾਰ 

ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਅਰਥ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਜਾਂ 

ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ । ਅਜਿਹੇ ਸਾਖਿਆਤ 

ਅਨੁਭਵ ਰਾਹੀ' ਹੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਯਥਾਰਥ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ 

ਸੈਭਵ ਹੈ (ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਕੀ ਸੈਤ ਪਰੋਪਰਾ)। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 

ਦੇਵ ਨੇ ਵੀ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 

ਕੀਤੀ ਹੈ - ਸੰਤਨ ਕੀ ਸ਼ਣਿ ਸਾਚੀ ਸਾਥ7/ ਸੋ ਬੋਲਹਿ ਜੰ 

_ਪੋਥ/ਹਿ ਆਖੀ /(ਗੁਰੀ.੮੯੪)।“ਕਬੀਰ-ਬੀਜਕ' ਦੀ ਮਹਾਤਮਾ 

ਪੂਰਨ ਸਾਹਿਬ ਕ੍ਰਿਤ “ਗੁਰਮੁਖ ਟੀਕਾ” ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇਂ 'ਸਾਖੀ” 

ਦਾ ਅਰਥ 'ਪ੍ਰਤੱਖ ਗਿਆਨ” ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 

ਸਵੈ-ਅਨੁਭੂਤ ਰਿਆਨ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਵਿ-ਉਕਤੀ 

ਅਥਵਾ ਦੁਪਦੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ 

ਲਈ “ਦੋਹਾ” ਛੰਦ ਦੇ ਤੋਲ ਵਿਚ ਜੋ ਕਾਵਿ-ਬੰਦ ਉਚਾਰੇ ਹਨ, 

ਉਹੀ ਸਾਖੀਆਂ ਹਨ। 

ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਸਰਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਲਬਧ ਪਾਠ ਬਹੁਤ 
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ਹੱਦ ਤਕ ਵਿਕਰਿਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬ੍ਹਮ, ਆਤਮਾ, ਜੀਵ, 

ਜਗਤ, ਮੁਕਤੀ ਆਦਿ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ 

ਸਮੇਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਖੀਆਂ ਹੀ 

ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਸਰੂਪ-ਗਤ ਪਰਿਵਰਤਨ 

ਗੁਰੂਆਂ ਜਾਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਨੁਭਵ ਜਾਂ 

ਉਪਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿ੍ੱਤਾਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵਾਰਤਾ 

ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਵਿਮਈ ਸਾਖੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ 

ਵਿਚ 'ਸਲੋਕ' ਨਾਮਾਂਤਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਸਕ੍ਿਤ 

ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ 

ਬੈਧਨ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਤੋਂ' ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਤੁਕਾਂ ਵਾਲੋਂ 

ਸਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਦੇ ਜੋ ਸਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 

ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸੰਕਲਿਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ 

ਕਬੀਰ-ਬਾਣੀ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੈਸਕਰਣਾਂ ਵਿਚ “ਸਾਖੀ” ਨਾਂ ਅਧੀਨ 

ਦਰਜ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਾਥ-ਕਾਵਿ ਦਾ “ਸਾਖੀ” 

ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਕੁਝ ਖੁਲ੍ਹਾਂ ਸਹਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ 'ਸਲੋਕ' ਦਾ 

ਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਸਾਂਪ੍ਯ-ਦਰਸ਼ਨ : ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਉਲਿਖਿਤ ਛੇ 

ਸ਼ਾਸਤਾਂ ਜਾਂ ਖਟ ਸ਼ਾਸਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ 

ਸੈਬੈਧ ਕਪਿਲ (ਵੇਖੋ) ਮੁਨੀ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਕਪਿਲ ਦਾ ਰਚਿਆ ਮੁਲ ਗੰਥ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ' ਹੈ। ਇਸ 

ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜੋ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹੁਣ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 

ਸਭ ਨਾਲੋ' ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ 'ਸਾਂਪ੍ਯਕਾਰਿਕਾ” 

ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਈਸ਼ਵਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੇ ਸੈਨ 200 ਈ. ਦੇ 

ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਚੈਤਾ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਿਕਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ 

ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੱਤ੍ਰ-ਗਿਆਨ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਕਪਿਲ ਨੂੰ 

ਪਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ 

ਆਸੁਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਆਸੁਰੀ ਤੋ' ਪੰਚ-ਸ਼ਿਖਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਸ਼-ਪਰੈਪਰਾ ਤੋ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ 

ਇਸ ਨੂੰ 'ਸਾਂਖ੍ਯਕਾਰਿਕਾ” ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 

ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ 'ਸਾਂਖ੍ਯ” ਕਿਉ' ਪਿਆ ? ਇਸ 

ਬਾਰੇ ਦੋ ਮਤ ਪ੍ਚਲਿਤ ਹਨ। ਇਕ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚੂੰਕਿ ਇਸ 

ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਤ੍ਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (ਸੈਖ੍ਯਾ/ਸੈਖਿਆ) 
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ਦਸੀ ਗਈ ਹੈ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮੋਕਸ਼ ਵਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੈਖਿਆ (ਸੇਖ੍ਯਾ) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ 

'ਸਾਂਖ੍ਯ” ਪ੍ਚਲਿਤ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਖ੍ਯਾ ਦਾ 
ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਵੇਕ-ਗਿਆਨ। ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਕ੍ਿਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਅਤੇ 

ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ - ਜਦ ਇਹ ਵਿਵੇਕ-ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣ 
ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਮੁਕਤੀ ਸੈਭਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 
_ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਿਵੇਕ-ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ 
ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ 'ਸਾਂਖ੍ਯ” ਪਿਆ ਹੈ। 

“ਸਾਂਖ੍ਯ ਦਰਸ਼ਨ” ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਉਹੀ 

ਤੱਤ੍ਰ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਤੱਤ੍ਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਝੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇ ਚਾਰ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ -- 
'ਪ੍ਕ੍ਹਿਤੀ' (ਜੋ ਤੱਤ੍ਰ ਸਭ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ 
ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦਾ); 'ਵਿਕ੍ਰਿਤੀ” (ਜੋ ਤੱਤ੍ ਕੇਵਲ 
ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ 

ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦੀਆਂ, ਪੰਜ ਕਰਮ ਇੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨ); 
'ਪ੍ਕ੍ਰਿਤੀ-ਵਿਕ੍ਰਿਤੀ” (ਜੋ ਤੱਤ੍ਰ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਕਾਰਣ ਦੋਵੇ' ਹੀ 
ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਮਹੱਤ , ਅਹੰਕਾਰ, ਪੰਜ ਤਨ ਮਾੜਾਵਾਂ) ਅਤੇ 
'ਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ-ਨ ਵਿਕ੍ਰਿਤੀ” (ਜੋ ਤੱਤ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਕਾਰਣ 

ਵਿਚ ਦੋ ਤੱਤ੍ਰ 'ਪੁਰਸ਼' ਅਤੇ 'ਪ੍ਕ੍ਿਤੀ” ਹੀ ਨਿੱਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ 
ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਂਖ੍ਯ-ਦਰਸ਼ਨ ਦ੍ਰੈਤਵਾਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ ਨਿੱਤ 
ਅਤੇ ਬੁੱਧ-ਮੁਕਤ ਸੁਭਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ੍ਰੈ-ਪ੍ਕਾਸ਼ ਅਤੇ 
ਸਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਕਰਿਤੀ ਜੜ ਜਾਂ ਅਚੇਤਨ ਹੈ । ਪੁਰਸ਼ 

ਨਿਰਗੁਣ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਕ੍ਰਿਯ ਹੈ, ਪ੍ਕ੍ਰਿਤੀ ਤੈਗੁਣਾਤਮਿਕਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਜਗਤ ਹੈ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਸੈਯੋਗ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਤੋਂ' ਸਾਰੇ 

ਅਪ੍ਰਧਾਨ ਤੱਤ੍ਰ ਕਾਰਣ-ਕਾਰਜ ਪਰੈਪਰਾ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ 
ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ ਪੁਰਸ਼-ਪ੍ਕ੍ਰਿਤੀ ਤੋਂ ਬੁੱਧੀ ਜਾਂ 
ਮਹੱਤ, ਮਹੱਤ ਤੋ ਅਹੰਕਾਰ, ਅਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਸ ਇੰਦੀਆਂ, 
ਮਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਤਨ-ਮਾੜਾਵਾਂ, ਪੰਜ ਤਨ-ਮਾੜਾਵਾਂ ਤੋ' ਪੰਜ 
ਮਹਾਭੂਤ (ਜਲ, ਅਗਨੀ, ਵਾਯੂ , ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼)। ਫਿਰ 
ਪ੍ਲਯ, ਕਾਲ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਣਾਂ ਵਿਚ ਲੀਨ 
ਹੋ ਕੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ 
ਤੈਗੁਣਾਤਮਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋ' ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਹ 
ਤੱਤ੍ਰ ਵੀ ਤੈਗੁਣਾਤਮਕ ਹਨ। ਪਰ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਨੇ ਪ੍ਕ੍ਰਿਤੀ 

ਤੋਂ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਪਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋਇਆਂ ਗੁਜਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਪਮ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ, ਜੋ ਸਚ 
ਆਦਿ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਦਭੁਤ, _ 

ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਰਮਗਤਿ ਦੀ 
ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ - ਪਰਮਾ/ਦ ਪਰਖਮਨੰਪਿਮ ਸਤਿ ਆਮਦ 

ਭਾਵ ਰਤੰ / ਰਮਦਭੁਤੰ ਪਰਨਿ/ਤਿ ਪਰ ਜਾਂਦਾ/ਚੰ/ਤਿ ਸ਼ਰਬ ਗਤੰ / 

(ਗੁ.ਰ੍.੫੨੬)। 

ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਗਤ ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਦ੍ਵ੍ਯ 

ਦੇ ਤਿੰਨ ਉਪਾਦਾਨ ਹਨ - ਸਤੋਂ , ਰਜੋ ਅਤੇ ਤਮੋ। ਹਰ ਇਕ 
ਦ੍ਵ੍ਯ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਮੁਲ ਉਪਾਦਾਨ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੋ' 
ਨਿੱਤ ਗੁਣ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨ ਉਤਪੱਤੀ ਹੁੰਦੀ 
ਹੈ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਵਿਨਾਸ਼। ਇਹ ਜੜ ਅਤੇ ਅਚੇਤਨ ਹਨ। ਇਹ 
ਤਿੰਨੋਂ ਪਰਸਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਕੋਈ 
ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਦਾ 

ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨ ਅਵਸਥਾ ਹੀ 'ਪਰਕ੍ਰਿਤੀ?” ਹੈ। 
ਪ੍ਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤਿ ਸੂਖਮ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, 
ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਹੀ' ਉਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਕ੍ਰਿਤੀ ਜਗਤ ਦਾ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਣ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 
ਤਿਲਾਂ ਵਿਚ ਤੇਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਪਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਤ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਕ੍ਹਿਤੀ ਵਿਚ ਗੁਪਤ ਅਵਸਥਾ 

ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਭੋਗ ਅਤੇ ਬੈਧਨ ਲਈ ਪ੍ਕ੍ਰਿਤੀ 
ਇਕ ਵਿਚਿਤ੍ ਜਗਤ-ਜਾਲ ਦਾ ਕੁਮਵਾਰ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੀ 
ਹੈ। ਫਿਰ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 
ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਖਿਚ ਲੈੱਦੀ ਹੈ। 

ਸਾਂਖ੍ਯ-ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਤਕਾਰਯਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਸਤਕਾਰਯਵਾਦ ਤੋ ਭਾਵ ਹੈ ਕਾਰਜ ਪਹਿਲਾਂ 

ਕਾਰਣ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇ' ਤਿਲਾਂ ਵਿਚ 
ਤੇਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਕਾਰਜ 
ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਂਖ੍ਯ-ਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰਿਣਾਮਵਾਦ 
ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਗਤ, ਅਸਲ ਵਿਚ, ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ 

_ ਹੀ ਪਰਿਣਾਮ ਹੈ। ਪ੍ਕ੍ਰਿਤੀ ਹੀ ਜਗਤ ਦਾ ਨਿਮਿਤ ਅਤੇ 
ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਣ ਹੈ। 

ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਇਹ 

ਸਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ, ਸ੍ਰੈਪ੍ਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਚੈਤ੍ਨਯ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਹ 

ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਕਰਮਾ ਅਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੱਤ, 
ਸ਼ੁੱਧ, ਬੁੱਧ, ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸਰਵ-ਵਿਆਪੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ 
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ਪਰਿਣਾਮ, ਵਿਕਾਰ ਜਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁਰਸ਼ 

ਪ੍ਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਦ ਉਹ ਅਵਿਦਿਆ 

(ਅਗਿਆਨ) ਵਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਭੋਕਤਾ 

ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ ਇਕ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ 

ਦੇ ਮਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਇਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਰਮ ਚੇਸ਼ਟਾ ਵੀ ਇਕ 

ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਸਾਂਖ੍ਯ ਵਾਲੇ ਯਥਾਰਥ ਗਿਆਨ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰਮਾ” ਦਾ ਨਾਂ 

ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੱਖ ਹਨ - ਪ੍ਰਮਾਤਾ (ਜਾਣਨ 

ਵਾਲਾ), ਪ੍ਰਮਾਣ (ਜਾਣਨ ਦਾ ਸਾਧਨ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਯ (ਜੋ 

ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। ਪ੍ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 

ਪ੍ਰਮੇਯ (ਵਿਸ਼ੇ) ਦਾ ਯਥਾਰਥ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਵਿਸ਼ੇ 

ਦੀ ਯਥਾਰਥ-ਧਾਰਣਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਗਿਆਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਚਿੰਤਨ 

ਸਮਿਤੀ” ਹੈ। ਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। 

ਯਥਾਰਥ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਇਸ 

ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ - ਪ੍ਰਤੱਖ, ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ 

ਆਪਤ ਬਚਨ । 

ਮਨੁੱਖ ਤਿੰਨ ਤਾਪਾਂ (ਅਧਿਆਤਮਿਕ, ਅਧਿਭੌਤਿਕ 

ਅਤੇ ਅਧਿਦੈਵਿਕ) ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਖਾਂ ਤੋਂ 

ਨਿਵਿ੍ੱਤੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੀ “ਮੁਕਤੀ” ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਧਨ 

ਵਿਵੇਕ-ਗਿਆਨ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਅਸੀਂ ਨਿੱਤ, ਬੁੱਧ, ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ 

ਮੁਕਤ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਭੋਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਵੀ 

ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ' ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਕ੍ਰਿਤੀ ਸਭ 

ਕਿਆ ਅਤੇ ਭੋਗ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ 

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ 'ਮੁਕਤੀ” ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਆਨੰਦ ਦੀ 

ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਤਕ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ 

ਕ੍ਿਤ-ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ-ਭੋਗ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦਾ, ਤਦ ਤਕ 

ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ-ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਫਲ-ਭੋਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋ ਬਾਦ ਪੂਰਣ ਮੁਕਤੀ ਜਾਂ 

ਚਿਰ-ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਤ 

ਜਨਮਾਂਤਰਵਾਦ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰਖਦਾ ਹੈ। 

ਰਖਦੇ ਕਿਉਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ। ਫਲਸਰੂਪ ਜਗਤ ਦਾ ਕਰਤਾ ਈਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਜਗਤ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਲਈ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੱਤਾ 

ਦੀ ਲੌੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਰਮ ਦੀ 

ਇਸ ਮਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ। 

ਸਾਝੀ/ਸਾਂਝੀ 

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ 

ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ - ਕਪਲ 

ਰਿਖਨਸ਼/ਟ ਸ਼ਾਖਿ ਆਥਿ ਅਥਰਵਾ/ਣਿ ਵੈਦ ਕਾ /ਨਚਾ ਸ਼ਣਾਈੰ / 

੦੦੮੧੬ 

ਸਾਗਰ : ਵੇਖੋ “ਸਪਤ-ਸਾਗਰ”। 

ਸਾਂਗ : ਵੇਖੋ 'ਸਰਾਂਗ'। 

ਸਾਝੀ/ਸਾਂਝੀ : 'ਅਹੋਈ ਪੂਜਾ” (ਵੇਖੋ) ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ 

ਇਕ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨੌਰਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਨੌਰਾਤੇ 

ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਨੌਂ-ਰਾਤਾਂ। ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਰਾੜੇ ਸਾਲ 

ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਵਾਰ ਚੇਤਰ ਸੁਦੀ ਇਕ ਤੋਂ 

ਨੌਂ ਤਕ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਸੂ ਸੁਦੀ ਇਕ ਤੋਂ' ਨੇਂ ਤਕ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸੈਬੈਧ ਦੇਵੀ-ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਚੇਤਰ ਦੇ ਨੌਰਾਤਿਆਂ 

ਵਿਚ ਦੇਵੀ-ਭਗਤ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ 'ਦੁਰਗਾ- ਸਪਤਸ਼ਤੀ” 

ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਮ-ਭਗ਼ਤ “ਤੁਲਸੀ 

ਰਾਮਾਇਣ” ('ਰਾਮ-ਚਰਿਤ-ਮਾਨਸ”) ਦਾ ਪਾਠ ਰਖਦੇ ਹਨ। 

ਅਸੂ ਦੇ ਨੌਰਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਣਕ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ 

ਨਾਲ ਦੇਵੀ-ਪੂਜਾ ('ਸਾਂਝੀ” ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ) ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ 

ਦਾ, ਦੇਵੀ ਦੇ ਰੰਗ ਅਨੁਰੂਪ, ਆਭਾਸ “ਅਹੋਈ ਪੂਜਾ ਵਿਚ 

ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਗਾਲ ਵਿਚ ਦੇਵੀ-ਪੂਜਾ ਦਾ ਇਹ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪਰਵ ਹੈ। 

ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ ਵਿਚ ਜੌ' ਬੀਜਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਤਾ 

ਗੌਰਜਾ ਦਾ ਬਾਗ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੌਵੇਂ ਦਿਨ ਜਦੋ' ਇਹ ਜੋ 

ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੁੜੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਉਠ ਕੇ ਆਪਣੇਂ 

ਭਰਾਵਾਂ, ਤਾਇਆਂ, ਚਾਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉਤੇ ਟੈਗ ਦਿੰਦੀਆਂ 

ਹਨ । ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਧਨ (ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 

ਇਕ ਰੁਪੈਆ) ਜੌਂ ਟੈਗਾਈ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਨੌਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਆਰੈਭ ਨਾਲ ਰਾਮ-ਲੀਲਾ ਦਾ ਮੰਚਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ 

ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਬਣੇ ਰਾਵਣ 

ਨੂੰ ਫੂਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਰਾਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 

ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ-ਪਰਵ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 'ਵਿਜਯਾਦਸ਼ਮੀ” ਵੀ ਕਿਹਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੇ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਰਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ 'ਸਾਂਝੀ” ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ 

ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੌਰਾੜੇ ਤੋ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 

ਕੰਧ ਉਤੇ ਗੋਹਾ ਮਿਟੀ ਥਪ ਕੇ ਜਾਂ ਘੁਮਿਆਰ ਪਾਸੋਂ ਸਾਂਝੀ ਦੇ 
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ਮੂੰਹ, ਹੱਥ, ਪੈਰ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਅਤੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਦੇ ਬਸਤ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 
ਸਜਾ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਮਾਈ ਦੀ ਇਕ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਪਹਿਲੇ ਨੌਰਾਤੇ ਤੋਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਲੜੀਆਂ ਸਾਂਝੀ 
ਮਾਈ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ 
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਅੱਠ ਦਿਨ ਤਕ ਸਾਂਝੀ ਮਾਈ 
ਦੀ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਰਤੀ ਦੇ ਬੋਲ ਕੁਝ ਇਸ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ -- ਜਾਗ ਸਾਂਝੀ ਜਾਗ/ਤੇਠੇ ਮੱਥੇ ਲਗੇ ਭਾਗ: 
ਡੰਗ ਪੱਟੀਆਂ ਸ਼ਹਾਗ£ਕਲੂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆਮਾਂਗੇ“ਜਾਗੰਗਾ 
ਜਗਾਆਂਗੇ“ਆਪਨਾ ਬੀਰ ਜਗਾਆਂਗੇ / 

ਅੱਠਵੇਂ' ਨੌਰਾਤੇ (ਦੁਰਗਾ ਅਸ਼ਟਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ) ਸਾਂਝੀ 
ਨੂੰ ਕੜਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੌਵੇਂ ਨੌਰਾਤੇ ਨੂੰ 
ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਂਝੀ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ 
ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ- ਦਿਨ ਸਾਂਝੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵੀਰਾਂ, 
ਭਰਜਾਈਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਨੌਵੀਂ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ 
ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਸਵੀਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਵਿਦਾਇਗੀ ਵੇਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਮਗੀ, 
ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਜੋਂਆਂ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਦੀ, 
ਨਹਿਰ ਆਦਿ ਦੇ ਜਲ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ 

ਹੈ। ਇਸ ਪੂਜਾ ਪਿਛੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੇ 
ਹੋਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵਿਦਮਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 

ਸਾਤ-ਸਮੁੰਦ : ਵੇਖੋ 'ਸਪਤ-ਸਾਗਰ”। 

ਸਾਤ-ਸੁਰਾ : ਰਾਗ ਜਾਂ ਸੈਗੀਤ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਸੱਤ ਸੁਰਾਂ, 
ਜਿਵੇ' ਸ਼ੜਜ, ਰਿਸ਼ਭ, ਗਾਂਧਾਰ, ਮਧ੍ਯਮ, ਪੰਚਮ, ਧੈਵਤ ਅਤੇ 
ਨਿਸ਼ਾਦ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੇ “ਸਾਤ-ਸੁਰਾਂ” ਦਾ ਉਲੇਖ ਆਪਣੀ 
ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਪੰਚ ਬਜਿੜਹ ਕਰੇਂ ਸੰਤੌਖਾ 
#ਾਤਾ ਸਰਾ ਲੰ ਚਾਲੰ /(ਗੁ.ਗੁੰ.੮੮੫)। 

ਸਾਤ-ਸੂਤ : ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸੂਤਰ-ਸਾਤਰ, ਜੁਲਾਹਿਆਂ 
ਦਾ ਤਾਣਨਾ-ਬੁਣਨਾ। ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਵਲੋ 
ਘਰ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਛਡ ਦੇਣ ਵਲ ਸੈਕੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ -- 
ਸਾਤ ਸਤਾ ਇਨੇ ਮਡਾਇ ਖੋਏ /ਇਹ ਮਡਆ /ਕਾਓਉਂ ਨ ਮਇਓ/ 
(ਗੁ.ਗੁੰ.੮੫੬)। 

ਸਾਧ/ਸਾਧੂ : ਸੈਸਕ੍ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ 
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ਅਰਥ ਹੈ ਉਤਮ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ, ਨੇਕ । ਜਦੋਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ 
ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਬੈਠਦਾ 
ਹੈ ਧਰਮ ਆਦਿ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ 
ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ। “ਪਦਮ-ਪੁਰਾਣ” 
(ਉਤਰ/99) ਵਿਚ 'ਸਾਧੁ” ਦੇ ਅਨੇਕ ਲੱਛਣਾਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 
ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸੁਖਮਨੀ” ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਸਮਰਥਾ 
ਉਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਰਿਆ ਹੈ -- ਸ਼ਾਧ 
ਕੈ ਸੰਗ ਮਿਟੈ ਆਡੇਮਾਨ /ਸ਼ਾਧ ਕੈ.ਸੀਗ ਪ੍ਗਟੈ ਸ਼ਗਿਆਨ /_. 
ਸਾਧ ਕੰ ਸੰਗ ਆਵਹਿ ਬਨਿ ਪੰਚਾ/ ਸ਼ਾਧ ਸੰਗਿ ਆਮਤ ਰਸ਼ 
ਭੰੱਚਾ/ (ਗੁ.ਗ੍ੰ.੨੭੧)। ਸਾਧ ਅਤੇ ਸੈਤ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸਮਾਨ 
ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਆਚਰਣਿਕ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠਤਾ ਕਾਰਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਭੂ-ਤੁਲ 
ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ 
ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੰ ਸੈਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਭਰਮ ਨਸ਼ਟ 
ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ - 
ਹਨ ਕੇ ਦਾਸ਼ ਸਾਧ ਸ਼ਲਾ ਜਨ ਜਿਨਿ 6/ਲਿਆ ਲਹਿ ਜਇ 
ਭਰਾ/ਂਤਾ //ਨਓਂ ਜਲ ਦੁਧਾ /ਡੈਂਨ /ਰੈਂਨ ਕਾਢ ਚਣਿ ਹੌਸਲਾ /ਤਿਓਂ 
ਦਗੀ ਤੋਂ ਚਾਣ ਕਾਢੇ ਸਾਨੂ ਹਉਮੈ ਤਾਮਤਾ/ (ਗੁ ਗੰ.੧੨੬੪)। 
ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਲੋਂ' ਵੀ ਸਾਧੂ ਦੀ ਚਰਣ-ਧੁੜ ਦਾ ਅਧਿਕ 
ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ 
ਮੈਲ ਕਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ - ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਗੌਦਾਵਗੀ ਸਰਲਤਾ ਤੋ 
ਕਾਗ/ਹ ਓਂਦਮੁ' ਹੂ/ਨ ਸ਼ਾਨੂ ਦਾ ਤਾਈ/ /ਕਾਲ /ਵਿਖ ਮ਼ੌਲੂ ਭਰੇ 
ਪਠੋਂ ਹਮਰੰ /ਵ/ਚਾ ਹਮਰਨਾ ਅਲ ਸਾਹ ਦੀ ਹਨਿ ਗਾਵਾਈ/ 
(ਗੁ ਗੰ ੧੨੬੩)। 

ਸਾਧ-ਸੈਗ : ਵੇਖੋ 'ਸਤਿ-ਸੇਗਤਿ”। 

ਸਾਧ-ਸੈਗਤਿ : ਸੈਤ ਅਤੇ ਸਾਧ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਭਿੰਨ ਹੋਣ 
ਕਾਰਣ “ਸਤਿ-ਸੈਗਤਿ' ਅਤੇ 'ਸਾਧ-ਸੈਗਤਿ' ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਭਾਵ 
ਬੋਧਕ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਵੇਖੋ “ਸਤਿ-ਸੈਗਤਿ'। 

ਸਾਧਾਰਣ-ਪਾਠ : ਇਸ ਪਾਠ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ 
ਦਾ ਆਮ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਅਸਲੋਂ ਉਸ 
ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ' ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 

ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਠ ਉਸ ਬੀੜ ਤੋਂ 
ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਨਕਲਾਂ 



ਸਾਧੂ-ਜਨ, ਬਾਬਾ 

(ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਈ ਬੈਨੋ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਖਾ) ਤੋ' ਵੀ ਧਰਮ-ਸ਼ਾਲਾਵਾਂ/ 

ਗੁਰੂ-ਧਾਮ ਉਤੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ 
ਤੋ ਬੀੜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਲਗ ਗਈਆਂ 

ਤਾਂ ਸਾਧਾਰਣ-ਪਾਠ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ 

ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲਗਿਆ। 

ਇਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਕ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਈ 

ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਸੈਬੈਧੀ ਜਾਂ ਪਾਠੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨ 

ਪਾਠ-ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਸਚਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨ ਹੀ 

ਨਿੱਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਸਚਿਤ ਹੁੰਦੀ 

ਹੈ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਨਿੱਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਸੈਖਿਆ 

ਮਿਥੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਚੁੰਕਿ ਧਰਮੀ ਸਾਧਕਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਇਹ ਪਾਠ 
ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਜੀ ਯਤਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮ-ਸ਼ੁੱਧੀ ਲਈ ਇਹ ਉਤਮ ਪਾਠ 

ਹੈ। ਇਸ ਪਾਠ ਨੂੰ 'ਖੁਲ੍ਹਾ-ਪਾਠ” ਜਾਂ 'ਸਹਿਜ-ਪਾਠ' ਵੀ ਕਿਹਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਸਾਧੂ-ਜਨ, ਬਾਬਾ : 'ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼' (ਕ੍ਰਿਤ ਸਰੂਪ ਦਾਸ 

_ ਭੱਲਾ) ਦੀ 15ਵੀ' ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ 

ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲਾਹੌਰੋ' 

ਆਏ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਂ ਪਰਵਰਤੀ 
ਸਾਹਿਤ/ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ “ਪੀਲੂ” ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਗਿਆ 

ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਪਾਠ 

ਕੁਝ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ - ਮੈੰ ਵੰਨਆ ਗੁਰ ਤੱ ਵਾਨਿਆ / ਗਾਰ 

ਭਾਓਂਜਲ ਪਾਠ ਓਤਾ/ਰਆ/ 

ਸਤਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਸਾਧੂ-ਜਨ ਨੇ ਨਿਰਗੁਣ- 

ਸਗੁਣ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਭਗਤੀ ਕਾਵਿ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੀ ਸੰਪੂਰਣ ਬਾਣੀ ਇਕ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ 

ਸੰਤਾਂ/ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ , ਜੋ ਮੇਲਾ 

ਮੱਲ ਸਰਾਫ਼ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤਾ ਚੋਪੜਾ ਤੋ ਦਸ ਭਾਦਰੇਂ' 1887 

ਬਿ. ਨੂੰ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ 

ਸੈਪਾਦਿਤ ਕਰਕੇ ਡਾ. ਧਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਨੇ ਸੈਨ 1963 

ਈ. ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. 

ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਈ 
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ਕਾਵਿ-ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 

ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ-ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸੂਫ਼ੀ-ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਬਹੁਤ 

ਪ੍ਭਾਵ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ “ਜਪੁਜੀ' ਦੇ ਅਨੁਕਰਣ 'ਤੇ ਇਕ “ਜਪੁ” 

ਰਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰ 
ਸਾਧੁ-ਜਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤੱਥ-ਆਧਾਰਿਤ 

ਖੋਜ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ 

ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਜਵਾਈ ਦਸਿਆ ਹੈ 

ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

ਭੱਟ-ਵਹੀ (ਪੂਰਬੀ ਦੱਖਣੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ 

ਬਹਾਦਰ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਵ-ਦਿਸ਼ਾ ਵਲ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਯਾੜ੍ਹਾ ਵੇਲੇ 
ਹੋਰਨਾ ਸਾਕ ਸੋਬੰਧੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਾਧੂ-ਰਾਮ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ 
ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੈਨ 1656 ਈ. (ਸੈ. 1713 ਬਿ.) ਦੀ ਹੈ। 

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਾਧੂ-ਰਾਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਪਟਨੇ ਤਕ ਰਿਹਾ 
ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਯਾੜਾ ਵੇਲੇ 
ਮਾਮਾ ਕ੍ਿਪਾਲ ਅਤੇ ਸਾਧੂ-ਰਾਮ ਪਟਨੇ ਹੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਾਲਕ 

ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤਣ ਵੇਲੇ ਸੈਨ 1670 ਈ. (ਸੈ. 

1727 ਬਿ.) ਵਿਚ ਆਪ ਨਾਲ ਆਏ। 

ਭੱਟ-ਵਹੀ (ਮੁਲਤਾਨੀ ਸਿੰਧੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਪੰਜ 

ਪੁੱਤਰ ਸਨ - ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ, ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ, ਜੀਤ ਮੱਲ, ਗੰਗਾ 

ਰਾਮ ਅਤੇ ਮਾਹਰੀ ਚੌਦ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਭੈਗਾਣੀ ਵਿਚ ਡਟ 

ਕੇ ਭਾਗ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜੀਤ 

ਮੱਲ ਨੇ ਭੌਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਵੀਰਗਤਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

“ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼”, “ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਿਸਾਹੀ ੬" ਅਤੇ 

“ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ” ਆਦਿ ਸਿੱਖ-ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ 

ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰੋਂ ਤੀਰਥ-ਯਾਤ੍ਾ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਕ ਟੋਲੀ ਨਾਲ 

ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿਦ 

ਸਾਹਿਬ (ਮਹਿਮਾ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼' ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ) ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ 

ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਣਾਂ 

ਨਾਲ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਅਤੇ ਅਦੁੱਤੀ ਸੇਵਾ 

ਕਾਰਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ “ਸਾਧੂ-ਰਾਮ” ਤੋਂ 'ਸਾਧੂ-ਜਨ” 

ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। 

ਉਸ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਕਦ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤੱਥ 

ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਚੌਪਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ 

ਵਿਚ ਸੈਕੋਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰ-ਗੱਦੀ 
ਨਸ਼ੀਨੀ (ਸੈਨ 1675 ਈ.) ਵੇਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਮਾਂਗਲਿਕ 

ਕਰਮਾਚਾਰ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 

ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਸਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 



ਸਾਬੂਰੀ 

ਸਾਧੂ-ਜਨ ਸੈਨ 1675 ਈ. ਤਕ ਜੀਵਿਤ ਸੀ। 

ਸਾਬੂਰੀ : ਵੇਖੋ 'ਸਬੂਰੀ”। 

ਸਾਰਗਪਾਨ/ਸਾਰੈਗ-ਪਾਣਿ (ਪਾਣੀ) : ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ 
“ਸਾਰਗ” ਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਹਨ - (1) ਪ੍ਿਥਵੀ ਅਤੇ (2) 

ਸਿੰਗ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਧਨੁਸ਼, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 

`ਤੇ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੈਬੈਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ 
ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਿ੍ਥਵੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿਚ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, 
ਅਰਥਾਤ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਗੁਰੁ ਰਾਮਦਾਸ 

ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ - /ਹਆਵ/ਹ ਜੀਆ ਜੰਤ ਹਨ ਸ਼ਾਰਗਪਾਣਾ/ 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਸਾਧ-ਸੰਗਤਿ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 

ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੈਭਵ ਮੰਨੀ ਹੈ - ਸ਼ਾਧ ਸੰਗਿ #ਲੇ ਸ਼ਾਰੰਗ ਪਾਣ? / 

(ਗੁ.ਗ੍ਰੰ.੧੦੮)। 

ਭਗਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਨੇ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ 

ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਚ ਵਰਤਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਕੁਲ 

ਜਨ ਮਧੇ #ਮੱਲ੍ਹੇ ਸਾਰਗਪਾਨ ਠੈ/(ਗੁ ਗੰ .੬੯੫)। 

ਸਾਰਦ : ਸਰਸੰਵਤੀ ਦੇਵੀ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਨੇ ਮਾਰੂ ਸੋਲਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਹੈ - ਨਾਰਦ ਸ਼ਾਰਦਾ 

ਸੰਵਕਾ ਤੰਡ/ (ਗੁ.ਗੰ.੧੦੨੮)। ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਵੇਖੋ 

“ਸਰਸਵਤੀ/ਸਰਸੂਤੀ”। 

ਸਾਰਿ/ਸਾਰੀ : ਵੇਖੋ 'ਚਉਪੜ' (ਚੌਪੜ)। 

ਸਾਰਿਗਪਾਨਿ : ਵੇਖੋ 'ਸਾਰਗਪਾਨ/ਸਾਰੈਗ-ਪਾਣਿ'। 

ਸਾਰਗ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪ : ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਲਿਖੀ 
ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਆਰੈਭ ਵਿਚ ਗਾਇਨ ਧੁਨੀ ਵਜੋਂ ਸੈਕੇਤ ਕੀਤਾ 

ਗਿਆ ਹੈ - ਰ7ਇਮਹਮੇ ਹਸ਼ਨੇ ਕੀ ਹੱਨੇ,ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ 

ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਪੂਤ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕਾਂਗੜ ਅਤੇ ਧੌਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 

ਰਜਵਾੜੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਖ਼ਾਰਬਾਜ਼ੀ ਸੀ। 

ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਸਨੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਮਹਿਮੇ ਦੀ 

ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸੈਨਾ-ਦਲ ਨਾਲ ਹਸਨੇ 

ਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਯੁੱਧ-ਸਾਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਢਾਢੀਆਂ ਜੋ 

ਵਾਰ ਲਿਖੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਈ । ਫਲਸਰੂਪ 

ਸਾਰੈਗ ਰਾਗ 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਧੁਨੀ ਤੇ 
ਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਚ ਕੁਲ 36 ਪਉੜੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 

ਵਿਚੋਂ 35ਵੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਇਕ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਸਮਾਨ 
ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਪੰਜ ਤੁਕਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਲ 74 

ਸਲੋਕ ਦਰਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 34 ਪਉੜੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋ ਦੋ 

ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤੇ 34ਵੀਂ ਪਉੜੀਆਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 

ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 74 ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 33 ਗੁਰੁ 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ, ਨੌਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਦੇ , 23 ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ 

ਦੇ, ਛੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ 

ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਤੁਕਾਂ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਸਰਲ 

ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ। 

ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ-ਜਾਲ 

ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਰਥ ਕਰਤੱਵ ਨੂੰ ਭੁਲ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਸੁਰਤਿ 
ਟਿਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਸੈਤੋਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ 

ਹੌਲੀ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ 
ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਚਲਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ' 

ਭਿੰਨ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਆਡੰਬਰ ਵਿਅਰਥ ਹਨ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਆਤਮਿਕ 

ਭਵਿਖ ਨਹੀਂ ਹੈ -- /ਨਨ੍ਹੈਂ ਨਾਮ /ਵੇਸ਼ਰਨੇਆ ਬਹ ਕਰਮ 

ਕਾਮਾਵ/ਹ ਹਨ / ਨਾਨਕ ਜਮ ੫/ਨ ਝਧੰ ਆਗੀਆ/ਨ /ਜਿਓਂ 

ਸੰਨ੍ਹ ਉਪਰਿ ਚੌਰ /(ਗੁ ਰੰ .੧੨੪੭)। ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਚ ਮਨੱਖ 

ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਉਤੇ ਝਾਤ 
ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। 

ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ : ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਠਾਟ ਦਾ ਔੜਵ ਖਾੜਵ 
ਰਾਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ “ਰਾਗਮਾਲਾ” ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੀ 

ਰਾਗ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੈਗੀਤਕਾਰਾਂ 
ਨੇ ਮੇਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੈਗੀਤ ਪਰੈਪਰਾ 

ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਗ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਨੂੰ ਦੋਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਧਾਨ 

ਲੋਕ-ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਪਰੈਪਰਾ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ 

ਭੇਦ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਇਹ 
ਛਬੀਹਵੇਂ' ਕਰਮ ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ। 



ਸਾਰਗ ਰਾਗ (ਬਾਣੀ) 

ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ (ਬਾਣੀ) : ਇਸ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕੁਲ 159 

ਚਉਪਦੇ, ਸੱਤ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, ਇਕ ਛੰਤ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ 

ਮ.੪ ਦਰਜ ਹੈ। ਭਗਤ-ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ ਨੌ ਸ਼ਬਦ ਹਨ 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਕਬੀਰ ਦੇ, ਤਿੰਨ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ, ਇਕ 

ਪਰਮਾਨੰਦ ਦਾ, ਇਕ ਤੁਕ ਸੂਰਦਾਸ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ 
ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਗਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਹੈ। ਰ 

ਕੁਲ 159 ਚਉਪਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਚਉਪਦੇ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ 

ਤਿਆਗ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪੇਮ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੋਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ 

ਦਿੱਤਾ ਹੈ - ਹਉਮੈ ਛਡਿ ਭਈ ਬੈਰਾਗ/ਨੇ ਤੜ ਸਾਚਾ ਸੁਗਾਤ 

ਸਮਾਨਾ /ਪ੍ਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰਮ-ਰਸ ਨਾਲ ਜਿਗਿਆਸੂ ਦਾ ਤਨ-ਮਨ 

ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖ਼ਤਮ ਹੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ 13 ਚਉਪਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸੱਤ 

ਦੁਪਦੇ, ਚਾਰ ਚਉਪਦੇ ਅਤੇ ਦੋ ਪੰਚਪਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ 

ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧ-ਸੈਗਤਿ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਹਿਰਦਾ 

ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ-ਪ੍ਰੌਮ ਦੀ 

ਬਿਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਰਿਆਸੂ ਦਾ ਮਨ ਸੇਵਾ ਵਿਚ 

ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਸਦਾ ਸਹਿਜ 

ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਨਾਮ-ਜਾਪ ਦੇ 

ਤੁਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਦਾ ਉਸ 

ਵਿਚ ਮਗਨ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਉਚਿਤ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ 139 

ਚਉਪਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 122 ਦੁਪਦੇ, 16 ਚਉਪਦੇ ਅਤੇ ਇਕ 

ਪੰਚਪਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, 

ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਖੰਡਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ 

ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 

ਜੀਵਨ ਜੀਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦ੍ੈਤ-ਭਾਵ, ਹਉਮੈ ਆਦਿ 

ਕੁਰੁਚੀਆਂ ਤੋ' ਪਿਛਾ ਛੁੜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਜੀਵਨ-ਮਨੌਰਥ 

ਵਲ ਰਚਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਤੋ' ਮਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾ 

ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਵਿਚ ਜੋੜਨਾ ਇਹੀ 

ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਬਿਨਾ ਜੀਵਨ 

ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ 

ਸੰਸੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ - ਠਾਕਰ ਤੁਮੂ ਸ਼ਰਣਾਈ ਆਇਆ / 

ਉਤਾਰ ਗਇਓ ਮੇਰੇਂ ਮਨ ਕਾ ਸੰਸਾ ਜ਼ਬ ਤੌ ਦਰਸ਼ਨ ਪਇਆ / 

ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਦੁਪਦਿਆਂ ਵਿਚ 

ਦਸਿਆ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਸਹਾਇਕ 

ਸਾਰੈਗ ਰਾਗ (ਬਾਣੀ) 

ਜਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋ ਹਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ 

ਚਿੱਤ ਲਗਾਉਣਾ ਵਿਸ਼ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ - ਕਹਾ ਮਨ 

ਬਿਖਿਆ ਸਿਉਂ ਲਪਟਾਗਾੀ/ ਯਾ ਲਗ ਸੌ ਕੋਊ ਰਹਨੁ ਨ ਪਾਵੰ 

ਇਕਾ ਆਵਹਿ ਇਕ ਜਾਹੀ / 

ਇਸ ਰਾਗ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਵਿਚ ਦੋ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਖਿਚ ਦੀ 

ਤੀਬਰਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ 

ਚਿਤ੍ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੌ ਆਪਣੀਆਂ 

ਤਿੰਨ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਦੀ 

ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੈ ਖ਼ਤਮ 

ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਵਾਗਵਣ ਕਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 

ਦੇਵ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਿਚ ਅੱਠ ਅਤੇ 

ਦੂਜੀ ਵਿਚ 12 ਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੈਸਾਰਿਕ ਰਾਜੇ 

ਦੇ ਪ੍ਸੰਗ ਵਿਚ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ 

ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਰੀਮ, 

ਅਗਾਧ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਵਿਸਤਾਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨੇ ਦੇਵ ਨੇ ਚਾਰ ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਕ 

ਛੰਤ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਘਟ ਘਟ ਵਿਚ 

ਵਿਆਪਤ ਹੈ - ਪੁਰਨ ਮਨਮੌਹਨ ਘਟ ਘਟ ਸ਼ੋਹਨ ਜਝ /ਖਿੰਚੋ 

ਤਝ ਛਾਈ / 

ਇਸ ਤੋ' ਬਾਦ 'ਸਾਰੈਗ ਕੀ ਵਾਰ ਮ.੪' (ਵੇਖੋ) ਦਰਜ 

'ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਵਰਣ ਵੱਖਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਭਗਤ-ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੇ ਕੁਲ ਨੌਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚੋਂ 

ਤਿੰਨ ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 

ਸੈਸਾਰਿਕ ਧਨ-ਸੈਪੱਤੀ ਅਤੇ ਸਾਕ-ਸੰਬੋਧੀ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਹਨ, 

ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੋਹ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਗਰਬ ਕਰਨਾ 

ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ 

ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹ-ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਫਸਣ ਨਾਲ ਕੋਈ 

ਪਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸੈਬੈਧ 

ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 

ਹਨ। ਭਗਤ ਪਰਮਨੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਪਾਪਮਈ 

ਜੀਵਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਧ-ਸੈਗਤਿ ਵਿਚ ਹਰਿ-ਜਸ ਸੁਣਨ ਨੂੰ 

ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਰਦਾਸ ਦੀ ਇਥੇ ਕੇਵਲ ਇਕ ਤੁਕ 

ਲਿਖੀ ਹੈ - ਛਾਡਿ ਮਨ ਗਰ /ਬਮੁਖਨ ਕੌ ਸ਼ੰਗੁ / ਇਸ ਨੂੰ 

ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅੰਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਮੁੱਚੀ ਗਿਣਤੀ 

ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿ ਦੇ 

ਸੰਗ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ 



ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ/ਸਾਲਗਿਰਾਮ 

ਨੇ ਸੂਰਦਾਸ ਨੂੰ ਸੈਬੋਧਿਤ ਆਪਣਾ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਇਥੇ ਦਰਜ 
ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ/ਸਾਲਗਿਰਾਮ : ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ 
ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 
ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਹੀ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਸ ਦੀ ਪੂਜਾ, 
ਆਦਿ ਹੈ - ਸ਼ਾਲ/ਿਰਾਲ਼ ਹਮਾਰੈ ਸੋਵਾ/ਪਜਾ ਅਰਚਾ ਝੰਦਨ 
ਦੇਵਾ / (ਗੁ ਗੰ .੩੯੩)। 

ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ, ਅਸਲ ਵਿਚ, ਨੋਪਾਲ ਦੀ ਗੈਡਕੀ ਜਾਂ 
ਨਾਰਾਇਣੀ ਨਦੀ ਤੋਂ' ਪਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ 
ਗੋਲਾਕਾਰ ਅਮੋਨੀਆ ਪੱਥਰ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਵਜ੍-ਕੀਟ ਦੁਆਰਾ 
ਚਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ 
ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਲਗਾਮ ਇਸ 
ਵਾਸਤੇ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਨੇੜਿਉ' ਇਹ ਪੱਥਰ 
ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ , ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਲ (ਸਾਲ) ਦੇ ਬਿ੍ਛਾਂ ਦੀ 
ਅਧਿਕਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। 

ਇਸ ਪੱਥਰ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਕਈ 
ਆਖਿਆਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੈਧ ਵਿੰਦਾ ਦੇ ਸਰਾਪ 
ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਦੇਵੀ-ਭਾਗਵਤ-ਪੁਰਾਣ” ਅਨੁਸਾਰ 
ਸ਼ੈਖਚੂੜ ਨਾਂ ਦੇ ਦੈਤ ਨੂੰ ਵਰ ਪਾਪਤ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਉਸ 
ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਤਿਬ੍ਰਤਾ ਧਰਮ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਤਦ ਤਕ 
ਸ਼ੈਖਚੂੜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੌਖਚੂੜ ਨੇ ਉਸ ਵਰ 
ਦੇ ਬਲ ਉਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਜਿੱਤ ਲਏ । ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਦੇਵਤੇ 
ਆਪਣੀ ਰਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ਣੂ ਕੌਲ ਗਏ। ਵਿਸ਼ਣੂ ਨੇ 
ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸ਼ੰਖਚੂੜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰਕੇ 
ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਿਦਾ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਿੰਦਾ ਨੂੰ 
ਇਸ ਧੋਖੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਣੁ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਹੋ 
ਜਾਣ ਦਾ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਣੂ ਨੇ ਵਿੰਦਾ ਦੇ 
ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੈਡਕੀ ਨਦੀ ਅਤੇ ਕੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਬਣਾ 
ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਗੈਡਕੀ ਨਦੀ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 
ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਲੋਕ ਸਾਲਗ੍ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਉਤੇ ਰਖਦੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਜਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਜੋਂ ਪੀਂਦੇ ਹਨ 
ਕਿਉਕਿ ਮਾਨਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਜਲ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਪਾਪ 
ਧੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਹੈ ਕਿ 
ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮੂਰਤੀ-ਪੂਜਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨੀ ਰਾਹੀ ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੈਭਵ ਹੈ - ਸਾਲਗ੍ਹਾਮ /ਝਘ ਪੁਨ 
ਮਨਾਵਹਾ ਨ/ਨੈਤ ਤਲਸੀਆਲਾ / ਰਾਮ ਨ£/ ਜਾਪ ਥੋੜਾ ਬਾਂਗ 

ਸਿਕੰਦਰ ਬਿਰਾਹੀਮ ਕੀ ਧੁਨੀ 

ਦ/ਇਆ ਕਰਹ ਦਇਆਲਾ /(ਗੁ .ਗੁੰ.੧੧੭੧) । 

ਸਿਆਹੀ ਦੀ ਬਿਧਿ : ਇਸ ਤੋ' ਭਾਵ ਹੈ ਸਿਆਹੀ ਬਣਾਉਣ 
ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਇਸ ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 
ਬੀੜ ਲਿਖਣ ਲਈ ਜੋ ਸਿਆਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ 
ਵਿਵਰਣ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕਰ 
ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੈਬੈਧ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ । ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕੀ 
ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬੀੜਾਂ/ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਲੀ ਪਤਰਿਆਂ ਉਤੇ 
ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ । 
ਇਸੇ ਬਿਰਤੀ ਅਧੀਨ ਭਾਈ ਬੈਨੋ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਵਿਚ ਸਿਆਹੀ 
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਸਿਸਟ/ਸਿਸਟਿ : ਵੇਖੋ “ਸ੍੍ਿਸਟੀ”। 

ਸਿਕੰਦਰ ਬਿਰਾਹਿਮ ਕੀ ਧੁਨੀ : ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 
ਸੰਪਾਦਨ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ “ਗੂਜਰੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮ.੩" 
ਨੂੰ ਸਿਕੰਦਰ ਅਤੇ ਬਿਰਾਹਿਮ (ਇਬਰਾਹੀਮ) ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਗਈ 
ਵਾਰ ਦੀ ਧੁਨੀ ਉਤੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 
ਲੋਕ-ਵਾਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਕੰਦਰ ਅਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੋਵੇਂ ਇਕੋ 
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ 
ਇਲਾਕਾਈ ਟੁਕੜੀਆਂ ਉਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਿਕੰਦਰ 
ਸਾਤਵਿਕ ਰੁਚੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸੱਜਣ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮ 
ਲੈਪਟ ਰੁਚੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਲਾਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਇਕ ਵਾਰ 
ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਬਾਹਮਣ ਦੀ ਸਜ-ਵਿਆਹੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ 
ਆਪਣੇ ਭੋਗ-ਵਿਲਾਸ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ 
ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਖ਼ਲਾਸੀ ਲਈ 
ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਲਈ। ਉਸ ਨੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਉਤੇ ਹਮਲਾ 
ਕੀਤਾ। ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਇਬਰਾਹੀਮ ਹਾਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 
ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ 
ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਾਮ-ਮਦ ਉਤਰਨ 'ਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰ 
ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਅਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 
ਦਿਵਾਇਆ। ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਨੂੰ ਢਾਢੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਦੇ 
ਰੂਪ ਵਿਚ ਗਾਇਆ। ਉਸ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਇਤਨੀ ਮਕਬੂਲ 
ਚੜ੍ਹੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਉਸ ਧੁਨੀ ਤੇ “ਗੂਜਰੀ ਕੀ 
ਵਾਰ ਮ.੩' ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵਾਰ ਦੀ 
ਵੰਨਗੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ -- ਪਾਧ ਖਾਨ /ਝਿਰਾਮ ਪਰ ਚੜਿਆ 



ਸਿਖ 

ਸ਼ੰਕੰਦਰ, ਭੰਡ ਦੁਹਾਂ ਦਾ ਆੱਚਆ ਬਡ ਰਣ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫੜਿਆ 

ਖਾਨ /ਝਿਰਾਮ ਨੂੰ ਕਰ ਝਡ ਆਡੀੰੜਰ, ਲੱਧਾ ਸੰਗਲ ੫ਇ' ਕੰ 

ਜਣੁ ਕੀਲੇ ਝੰਦਰ, ਅਪਨਾ ਹੁਕਮ ਮਨਇਕੰ ਛੱਡਿਆ ਜਗ 

ਅੰਦਾਰ / 

ਸਿਖ : ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼੍ਯ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤਦਭਵ 

ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਜੋ 

ਸਿਖਿਆ ਗਹਿਣ ਕਰੇ , ਸ਼ਾਗਿਰਦ । ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ 

“ਸਿੱਖ” ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਅਤੇ 

ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਅਥਵਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ 
ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇ। 

“ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਆਚਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ? 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਪਰਵਰਤੀ ਗੁਰੂ 

ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੈਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ 

ਆਚਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੈਢਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ-ਪਦ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ 
ਸਿੱਖ ਹੀ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਸੋਰਠਿ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ 
ਹੈ - ਸੋ ਲਖ ਬੰਧ ਹੈ ਭਾਈ ਸਿ ਗੁਰ ਕੰ ਭਾਣੀ /ਵਾਚਾ 

ਆਵੰ/ ਆਪਣ ਭਾਟੰ ਜੋ ਚਲੰ ਭਾਈ /ਵਛੁ/= ਚੌਟਾ ਖਾਵੇ / 

(ਗੁ.ਰੀੰ.੦੧-੦੨)। 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਤੇ 

ਨਿੱਤ-ਕਰਮ ਉਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਝਾਤ ਪਾਈ ਹੈ। “ਗਉੜੀ 

ਕੀ ਵਾਰ” ਵਿਚ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ - 

ਗਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਲੋ ਨਿਖ ਅਥਾਏ ਸ਼ ਭਲਕੇ ਉਠਿ 

ਹ/ਨਨਾ# ਧਿਆਵੈ / 

ਨਾਵੋ/ 
ਉਪਦੀ/ਸ ਗਰ ਹਨ ਹਨ ਜਪ ਜਾਧੈਂ ਸਭ /ਕਲਾੰਵਿਖ 

ਪਾਪ ਦੋਖ ਲਹਿ ਜਾਵੰ / 

/ਫ/ਨ_ ਚੜ /ਦਿਵਸ਼ ਗੁਰਝਾਣਨ ਗਾਵੈ ਬ/ਹ/ਦਆ 

ਉਠ/ਦਆ ਹਾਨਨਾਨ /ਹਿਆਵੰ / 

ਲੇ ਸ਼ਾਲ ਗਿਰ /ਧਿਆ/ਇ ਮਰਾ ਗੰਨੇ ਗਰ ਸ਼ 

ਗੁਰ/ਸਥੁ' ਗੁਝੂ ਆਨੇ ਭਾਵੀ / 

/ਜਿਸ਼ ਨੌਂ ਦਇਆਲੁ ਹੋਵੈ ਮੋਰਾ ਸੁਆਆੰ /ਤਸ਼ ਗੁਗਸਿਥ 

ਗੁਰੂ ਉਪਦੌਸ ਸ਼ਣਾਵੰ / 

ਜਨ ਨਾਨਭ ਧੜ ਮੰਗੈ /ਤਿਲ਼ ਗ਼ਗਸਿਖ ਕਾ ਜੇ ਆਪਿ 

ਜਾਹ ਅਵਰ/ਹਿ ਨਾਮ ਜਪਾਵੌ /(ਗੁ .ਗੁੰ.੩੦੫-੦੬)। 

185 ਸਿਖ 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ “ਵਡਹੰਸ ਕੀ ਵਾਰ” ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੈਨ ਧੈਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਣ-ਸ਼ਰਣ 

ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ, 

ਜੋ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ 

ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਭਾਣੇ ਵਿਚ ਚਲਦੇ ਹਨ - ਧੰਨ ਧੰਨੁ ਸੋਂ ਗੁਗੰਸਖ ਕਗਾਲ ਜੋ 

ਸਾਤਿਗਰ ਚਰਣੀ ਜਾਇ ਘਇਆ/ ਧੰਨ ਧੰਠ ਸੋ ਗੁਗੱਸਲ 

ਕਹੀਆ ਸੋਨੇ ਗੱਠ ਨਾਆ ਆਲ ਰਾ# ਕਾਂਹਆ/ ਧੰਨੁ ਧੰਨ ਸੋਂ 

ਗਾਗਲਿਖ ਕਹੀਐ /ਜਿਸ਼ ਗੰਨੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਣਿਆ ਘਨ ਆਨਦੁ 

ਭਾਇਆ । ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੈ ਗਗਨ ਕਹੀ# /ਜਿਨਿ ਸੰਤਿਗਰ ਸੇਵਾ 

ਕਾ/ਨੇ ਕ/ਨ ਹਨ ਨਾਮ ਲਾਇਆ / /ਤਿਸ਼ ਗੁਗਸੈਆ ਕੰਉਂ ਹੰਓਂ 

ਸ਼ਦਾ ਨਮਸ਼ਕਾਲੰ ਜੰ ਗੁਰ ਕੰ ਭਾਣੰ ਗੁਰ ਨਿਆ ਚੱਲਿਆ / 

(ਗੁ.ਗ੍ੰ.੫੯੩)। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ “ਸਿੱਖ” ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ 

ਸਦਾਚਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਅਤੇ ਪਰਵਰਤੀ 
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇ 

ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਚਲੋ । 
ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੀੜ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ 

ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸੁਪ੍ਸਿੱਧ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ 

ਨੋ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਆਚਾਰ ਉਤੇ 

ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਚ ਪੁਛੋਂ ਤਾਂ ਭਾਈ 

ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰਹਿਤ- 

ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੈਬੈਧ ਵਿਚ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 12ਵੀਂ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ 

ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੀ 

ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਭਾਈ ਗੁਦਰਾਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪਉੜੀਆਂ 

ਦਾ ਪਾਠ ਦੇਣਾ ਅਨੁਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ - ਕੁਰਬਾਣਾ /ਤੰਨ੍ਹਾ 

ਗਾਰਡ /ਨਿਥਾਂ ਛਲ ਰਾਤਾ ਓਨੇ ਬਾ/ਹੈਂਦੇ / ਕੁਰਲਾਣ? /ਤੰਨ੍ਹਾ 

ਗੁਰ ਸਿਖਾਂ ਆਮ੍ਤ ਵਲੋ ਸਰ ਨ ਰਾਵੰਦੇ / ਕਰਥਾਣਾ /ਤੰਨ੍ਹਾ ਗੁੜ 

/ਸ਼ਥਾਂ ਇਕ ਮਨ ਹੋ ਗੁਰ ਜਾਪ ਜਪੰਦੇ / ਕੁਰਥਾਣਾ /ਤੰਨ੍ਹਾ ਗਰ 

ਸਥਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਜਾਇ ਜੁੜੰਦੇ / ਕੁਰਬਾਣ? /ਤੰਨ੍ਹਾ 

ਗਰ ਲਿਖਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀਂ ਨਿਤ ਗਾਇ ਸ਼ਣੰਦੇ / ਕਰਬਾਣਾ /ਝੰਨ੍ਹਾ 

ਗੜ ਸਿਖਾਂ ਮਨ ਮਲ ਕਾਨ ਮਲ /ਮਿਲੰਦੇ / ਕੁਰਥਾਣਾ /ਤੰਨ੍ਹਾ 

ਗਾਰ /ਸੈਥਾਂ ਭਾਇ ਭਗਤ ਗਰ ਪਰਲ ਕਰੰਦੇ / ਗਰ ਸਵਾ ਫਲ 

ਸਫਲ ਫਲੰਦੇ /(12/੨੧)। 

ਹਉਂ /ਤਿਸ਼ /ਵਟਹੀ ਵਾ/ਰਆ ਹੋਂਦ ਤਾਣ ਜੁ ਹੋਇ 

ਨਿਤਾਣਾ/ ਹਉਂ ਤਿਸ਼ /ਵਟਹੰ ਵਾਰਿਆ ਹੋਂਦ ਆਣ ਜੁ ਰਹੰ 

/ਨਿਆਾਣਾ / ਹਉਂ /ਤਸ /ਵਿਟਹੀ ਵਾ/ਨਿਆ ਛਡਿ ਸਿਆਣਪ ਹੋਇ 



ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤਮਾਲਾ (ਪੁਸਤਕ) 

ਇਆਣਾ / ਹਉਂ /ਤਿਸ਼ /ਵਟਹੀ ਵਾ/ਨਿਆ ਥਸ਼ਸੰ ਦਾ ਭਾਵੈ ਸ਼ 

ਭਾਣਾ / ਹਉਂ /ਤਸ਼ /ਵਟਹੁੰ ਵਾ/ਨਆ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਰਗ ਦੇਖ 

ਲੁਭਾਣਾ / ਹਉਂ ਤਿਸ /ਵਿਟਹੰ ਵਾਨਿਆ ਚਲਣ ਜਾਣ ਜੁਗਤਿ 

ਮਹਮਾਣਾ / ਦੀਨ ਢੁਨਾ ਵਰਗਹ ਪਰਵਾਣਾ /(12/੩)। 

ਹਉਂ /ਤਸ਼ ਘੌਲ &ਮਾ/ਇਆ ਗੁਰਮਤਿ /ਰਦੈ ਗਗੰਥਾੰ 

ਆਵੋ / ਹਉਂ /ਤਸ਼ ਘੱਲ ਘਮਾ/ਇਆ ਪਰਨਾਲੀ ਕੰ ਲੜ ਨ 

ਜਾਵੰ/ ਹਫੁ /ਤਸ਼ ਘੰਲ ਘਮ/ਇਆ ਪਰ ਦਰਲੰ ਨੇ ਹਥ ਨ 

ਲਾਵੰ / ਹਉਂ ਤਿਸ ਘੰਲ ਘਮਾ/ਇਆ ਪਰ /ਨੌਦਾ ਸੱਟ ਆਪ 

ਹਟਾਵੇ / ਹਉਂ /ਤਸ਼ ਘੰਲ &ਮਾ/ਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਉਂਪਦੇਸ਼ 

ਕਮਾਵੈ / ਹਉਂ /ਤਿਸ਼ ਘੰਲ ਘਮਾਏਆ ਥੋੜਾ ਸ਼ਵੈ ਥੋੜਾ ਹ7 

ਖਾਵੈ / ਗੁਰਮਖ ਸੋਈ ਸ਼ਹਜਾ ਸਮਾਵੌ /(12/8)। 

ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤਕ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦੀ ਦੀਖਿਆ-= 

ਵਿਧੀ ਚਰਣ-ਪਾਹੁਲ ਨਾਲ ਸੈਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ 

ਸਿੰਘ ਨੇ 1699 ਈ. ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ “ਚਰਣ-ਪਾਹੁਲ” 

ਦੀ ਥਾਂ “ਪੀਓ ਪਾਹੁਲ ਖੰਡੇਧਾਰ” ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਚਲਾਈ ਅਤੇ 

ਆਪਣੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਬਣਾਇਆ। 

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ 

ਆਵੱਸ਼ਕਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 'ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 

ਐਕਟ, 1925" ਅਤੇ 'ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 
1971" ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਸਰੂਪ ਅਤੇ 

ਆਚਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਆਏ “ਸਿਖ ਸੈਕਲਪ'” ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਐਕਟਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤਮਾਲਾ (ਪੁਸਤਕ) : ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ 
ਯਾਰ੍ਹਵੀਂ ਵਾਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ 

ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਥਾ-ਵਾਰਤਾ ਉਤੇ 
ਆਧਾਰਿਤ ਭਾਈ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਸੈਨ 1737 

ਈ. ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਦਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਡਾ. ਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 

ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਨ 1780-90 ਈ. ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਮੰਨਿਆ 

ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੈਪਾਦਨ ਸੈਬੰਧੀ ਸਾਖੀ 

ਅੰਕ 113 ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ -- “ਭਾਈ ਗੋਪੀ ਮਹਤਾ ਭਾਈ 
ਤੀਰਥਾ ਭਾਈ ਨਥਾ ਤੇ ਭਾਈ ਭਾਊ ਮੋਕਲ ਤੇ ਭਾਈ ਢਿਲੀ 
ਮੰਡਲ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਰਨ ਆਏ। ਓਨਾ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜੀ ਸਚੇ 

ਪਾਤਸਾਹੁ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿ ਕੇ ਤੇ ਮਨ ਵਿਚ ਭੈ ਪਾਪਤ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇਂ ਪ੍ਰਿਥੀਮਲ ਤੇ ਮਹਾਂਦੇਉ ਤੇ ਹੋਰ ਸੋਢੀਆਂ ਬਾਣੀ 

ਸਿੰਘ-ਸਭਾ 

ਕਰਕੈ ਤੇ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਓਨਾ 

ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮਨ ਵਿਚ ਅਭਿਮਾਨ ਤੇ ਚਤਰਾਈ 
ਵਧਦੀ ਹੈ। ਤਾ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਹੁਣ ਸਿਖ 

ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੈਨ। ਤੇ ਆਰੀ ਜੋ ਹੋਣਨਗੇ ਸੋ ਤੋ 

ਪਛਾਣਦੇ ਨਹੀਂ।ਜੁ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਉਣ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ 
ਬਾਣੀ ਕਉਣ ਹੈ। ਤਾ ਤੇ ਸਭ ਬਾਣੀਆਂ ਇਕਠੀਆਂ ਕਰ ਕੇ 

ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਕੀਚੈ। ਤੇ ਅਖਰ ਭੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸੁਗਮ 

ਕੀਚਨ। ਸੁਭ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਚਣ ਵਿਚ ਸੁਗਮ ਆਵਨਿ। ਤਾਂ 

ਕੋਠੇ ਵਿਚ ਸਭੇ ਬਾਣੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਭਾਈ 

ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਮੋਹਣ ਪਾਸ ਪੋਥੀਆਂ 

ਲਿਆਉ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਓਹੁ ਮੈਨੂੰ 

ਨਹੀਂ ਦੇਵਦੇ । ਤੁਸੀ ਆਪ ਜਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਦੇਵਨਗੇ । ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ 

ਆਪ ਗਏ। ਜੋ ਮੋਹਣ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਚੰਬਾਰਾ ਬੈਦ ਕਰ ਕੇ 

ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਰਹਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਚੌਬਾਰੇ ਦੇ ਹੇਠ ਬੈਠ ਰਾਗੁ 

ਪਾਇ ਕਰਿ ਸਬਦੁ ਅਲਾਪਿਆ। ਮੋਹਨ ਡੇਰੇ ਊਚੇ ਮੰਦਰ ਮਹਲ 
%ਪਾਰਾ/... ਜਾਂ ਚੌਥੀ ਪਉੜੀ ਗਾਵੀ ਤਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭੇ 

ਆਇ ਚਰਨੀ ਲਾਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਪੋਥੀਆ ਸਭ ਇਕਠੀਆਂ 

ਕਰ ਕੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਖਰਾਂ 

ਵਿਚ ਗਿਰੈਥ ਜੀ ਲਿਖਿਆ।” 

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੈਕਲਨ ਵੇਲੇ ਭਗਤਾਂ 

ਦੇ ਖ਼ੁਦ ਆਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਫਤੇਪੁਰ . 

ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਏ ਜਗਸੀ ਤੇ ਸੇਠਾ ਤਿਲੋਕਾ ਦੇ ਬੇਨਤੀ 

ਕਰਨ ਤੇ ਭਗਤ ਕਾਨਾ, ਭਗਤ ਛਜੂ, ਭਗਤ ਪੀਲੂ ਅਤੇ 

ਉਪਰੇਤ ਅਪਵਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ । ਫਿਰ ਸਿੰਗਲਾਦੀਪ 

ਤੋਂ ਪਾਣਸੈਗਲੀ ਮੰਗਵਾਣ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਲੇਖ 

ਹੈ। 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰ੍ਥ-ਸੈਪਾਦਨ ਪਿਛੇ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਨਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਕਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਨੇ 

ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ 

ਲਾਲਸਾ ਪੁਗਟਾਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 'ਮਹਿਮਾ-ਪੁਕਾਸ਼' ਵਿਚ ਦਸੇ 

ਸਾਧੂ-ਜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੀਲੂ ਭਗਤ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। 

ਸਿੰਘ-ਸਭਾ : ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ 

ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ-ਧਰਮ ਦੀ ਇਕ ਸੁਧਾਰਕ 

ਲਹਿਰ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਚਲਨ ਪਿਛੇ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੀ 

ਗਤਿਵਿਧੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ 



ਸਿੰਘ-ਸਭਾ 

ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 

ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਲਈ ਸਚੇਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋ ਉਬਰਨ ਲਈ 28 ਜੁਲਾਈ, 1873 ਈ. ਨੂੰ 

ਸ. ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਸੈਧਾਵਾਲੀਏ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਮਜੀਠੀਆਂ 

ਦੇ ਬੁੰਗੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਪ੍ਰਦਾਵਾਂ , ਧਰਮ-ਧਾਮਾਂ 

ਤੇ ਪ੍ਤਿਨਿਧੀਆਂ, ਗਿਆਨੀਆਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਇਕੱਠ 

ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਅਧੋਗਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਕੇ 'ਸਿੰਘ-ਸਭਾ” 

ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਆਗੂ ਸਨ - ਬਾਬਾ 

ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਕੰਵਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਫ਼ਰੀਦਕੌਟ, ਭਾਈ 

ਹਰਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਧੂਪੀਆ, ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ 
ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਆਦਿ। ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਮਨੋਰਥ ਇਸ 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ - (1) ਸਿੱਖ-ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ 

ਮੁੜ ਪਰਗਟ ਕਰਨਾ; (2) ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ 

ਪੁਸਤਕਾਂ ਸੈਪਾਦਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨੀਆਂ; (3) ਪੰਜਾਬੀ 

ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ 

ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਰਸਾਲੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ; (4) ਕੁਰਾਹੇ 

ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਧਰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ; (5) ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 

ਵਿਦਿਅਕ ਪੌ ਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਉੱਚੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਉਤੇ 

ਸਥਾਪਿਤ ਅੰਗ੍ੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਕਰਨੀ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨੋਰਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸੋਬਧ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪੁਚਾਰ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ 

ਤੀਜੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੈਬੈਧ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 

ਨਾਲ ਸੀ।ਸੈਸਥਾ-ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਪਹਿਲੀ 

ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ 

ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਅਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਕ ਵਿਵਸਥਿਤ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 

ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 
ਇਸ ਸਿੰਘ-ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਤੋ ਬਾਦ ਪੋ. ਗੁਰਮੁਖ 

ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ 2 ਨਵੰਬਰ, 1879 ਈ. ਵਿਚ 

ਲਾਹੌਰ ਸਿੰਘ-ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੋ ਵਰ੍ਹੇ 

ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੰਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਦਮ ਨਾਲ 

ਓਰੀਐੱਟਲ ਕਾਲਜ, ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਕਲਾਸੀਕਲ 

ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੈਧ ਵੀ ਕਰਵਾ 

ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੈਨ 1883 ਈ. ਵਿਚ ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 

ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਸਿੰਘ-ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕ 

“ਖਾਲਸਾ-ਦੀਵਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ” ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਪਰ ਕੁਝ 

ਸਿਜਦਾ 

ਕੁ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਮਤ-ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਣ ਪ੍੍ . ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ 11 

ਅਪ੍ਰੈਲ 1886 ਈ. ਨੂੰ 'ਖ਼ਲਾਸਾ-ਦੀਵਾਨ ਲਾਹੌਰ” ਦੀ 

ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘ-ਸਭਾ ਦੇ 

ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਚਲਦਾ 

ਰਿਹਾ। ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਪਾਸ ਪੇ . ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ 

ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਸੂਝਵਾਨ ਲੇਖਕ 
ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਧੜੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ . 
ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 10 ਨਵੰਬਰ, 1901 

ਈ. ਨੂੰ ਚੀਫ਼-ਖਾਲਸਾ-ਦੀਵਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ 

ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰ੍ 
ਸਿੰਘ-ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਚਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਗੁਰੂ 

ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤਿ ਉਪੇਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪਸਰ ਗਈ ਸੀ 

ਅਤੇ ਸਿੱਖ-ਧਰਮ ਉਤੇ ਬ੍ਾਹਮਣਤਵ ਦਾ ਗ਼ਲਬਾ ਵੱਧ ਗਿਆ 
ਸੀ। ਨਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਧੱਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ 

ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਾਹਿਤਿਕ ਸੋਹਜ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 

ਦੀ ਸਮਰਥਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਿੰਘ-ਸਭਾ ਦੇ 

ਪ੍ਰਚਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ 

ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ 

ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚਲਣ 

ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਤੋਂ' ਪ੍ਰੋਰਿਤ ਅਤੇ 

ਪ੍ਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਸਾਹਿਤ-ਰਚਨਾ ਹੋਈ, ਉਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ 

ਦਾ ਸਵਰ ਅਧਿਕ ਸੀ। ਧਰਮ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕਈ ਟੈਕਟ 
ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਟਕਸਾਲੀ 

ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਗਿਆਨੀ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ, 

ਡਾ. ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਪਰਥਾਇ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਮ ਕੀਤਾ। 'ਸੈਥਯਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ' (ਵੇਖੋ) 

ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਧੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਹੈਂ । ਪੰਜਾਬੀ 

ਵਿਚ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਵਾਰਤਕ 

ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 

ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਲਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਹਵੀਂ 

ਸਦੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪ੍ਚਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 

ਦੀ ਆਧਾਰ- ਭੂਮੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। 

ਸਿਜਦਾ : ਅਰਬੀ ਮੂਲ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ -- 
ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ 

ਵੇਲੇ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ (ਕਾਅਬੇ ਵਲ) ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਉਤੇ 



। ਸਿਧਉਰਾ/ਸੋਧਉਰਾ 

ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਰੂੜ੍ਹ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ 
ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ 

ਅਤੇ ਮਨ-ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ “ਮਖਸੂਦ” ਬਣਾ -ਨਦਭ ਕ/ਨ 

/ਨੇਜਦਾ ਅਨੁ ਕੰਨ ਅਥਨੂਦੁ / (ਗੁ ਗੰ ੮੪)। 

ਸਿਧਉਰਾ/ਸੈਧਉਰਾ : ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੰਧੂਰ।ਸੈਤ ਕਬੀਰ 
ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ -- ਮਰਨੇ ਤੇ 

/ਕਾਆ ਡਰਪਨਾ ਜਬ ਹਾਥ ਨਧਓਰਾ ਲਨ /(ਗ ਗੁੰ.੧੩੬੮)। 

ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਦੀ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪਿਛੇ ਸਤੀ ਦੀ ਰਸਮ ਦਾ 

ਪਿਛੋਕੜ ਸਿਰ ਚੁਕਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਤੀ ਦੇ ਮਰਨ ਤੇ 

ਫੁਲ, ਸੁਪਾਰੀ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਰਖ ਕੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮਿਰਿਤ ਦੇਹ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ 
ਸੈਧੂਰ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਥਾਲੀ ਦੀ ਸਾਰੀ 
ਸਾਮਗ੍ੀ ਪਤੀ-ਦੇਹ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਚਿਤਾ ਦੀ 

ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਸੈਧੂਰ ਸੁਟਦੀ 

ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਤੀ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 

ਗੋਦ ਵਿਚ ਰਖ ਕੇ ਚਿੱਤਾ ਦੀ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਮਚਾਉਣ ਲਈ 

ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਿ੍ਤੂ ਤੋ ਭੈ-ਮੁਕਤ 

ਹੋ ਕੋ ਸਿੱਧ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਇਸੇ ਰਸਮ ਦੇ ਸੈਦਰਭ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਦ੍੍ੜ੍ਹ 

ਸੈਕਲਪ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਸਿਧ-ਗੋਸਟਿ, ਮਹਲਾ ੧ : “ਜਪੁਜੀ” ਵਾਂਗ 'ਸਿਧ-ਗੋਸਟਿ' 
ਵੀ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਇਕ 
ਮਹੱਤਵ-ਪੂਰਣ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਸ 
ਸਿਰਲੇਖ ਤੋਂ ਭਾਵ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਵ ਦਾ ਸੈਵਾਦ ਹੋਵੇ , ਪਰ ਅੰਦਰਲੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 

ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ 'ਸਫਲ ਮੁਲਾਕਾਤ” ਜਾਂ 'ਪੂਰਣ ਮਿਲਨ” -- 

ਨਾਮ ਰਤੇ ੈਧ ਗੌਸ਼ਾਟ ਨੋਇ/ ਅਰਥਾਤ ਨਾਮ ਵਿਚ ਲੀਨ 

ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪੂਰਣ ਮਿਲਨ ਜਾਂ ਸਦੀਵੀ ਸੈਯੋਗ 

ਪਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰੈਪਰਾਗਤ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ 

ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਵੀ ਸੂਚਕ 

ਹੈ।“ਰਹਾਉ” ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 

ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਲਸਰੂਪ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੂਲ ਆਸ਼ਾ 
ਪ੍ਭੂ-ਮਿਲਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾ ਦਸਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 

ਅੰਤਿਮ ਦੋ ਪਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਦਿੱਤਾ 
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ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੈਕਾਵਾਂ ਦਾ ਸੈਖੇਪ ਵਿਚ ਸਮਾਧਾਨ 

ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੇ ਰਚਨਾ-ਕਾਲ ਅਤੇ ਰਚਨਾ-ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ 

ਵਿਦਵਾਨ ਇਕ-ਮਤ ਨਹੀ ਹਨ। “ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮਸਾਖੀ” 

(ਸਾਖੀ 52) ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਵੀਂ ਉਦਾਸੀ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਗੋਰਖ-ਹਟੜੀ ਨਾਮ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਸਿੱਧਾਂ 

ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸੇ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ 
ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਵਾਲੀ ਜਨਮਸਾਖੀ (ਭਾਗ 

ਪਹਿਲਾ) ਵਿਚ ਵੀ ਗੋਰਖ-ਹੱਟੜੀ ਨਾਲ ਸੈਬੈਧਿਤ ਇਕ ਪ੍ਰਸੈਗ 

ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੋਸਟਿ ਸਿੱਧ- 

ਮੰਡਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਇਕਲੇ ਯੋਗੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਉਸ ਅਵਸਰ ਉਤੇ ਗੁਰੁ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਉਚਾਰੀ ਗਈ ਬਾਣੀ 
ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 

ਜਨਮਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ 
ਰਚਨਾ-ਸਥਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਸਰਲ ਨਹੀਂ। 

ਇਸ ਸੈਬੈਧ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬਾਹਰਲੀ 

ਗਵਾਹੀ ਸਿੱਖ-ਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ 

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ (ਪਉੜੀ 39-43) ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ 

ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਦ 
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਚ ਆਏ ਅਤੇ ਸੈਸਾਰਿਕ ਭੇਖ ਧਾਰਣ ਕੀਤਾ। 

ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਚਲ-ਬਟਾਲਾ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 

ਸ਼ਿਵਰਾਤੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਸ 

ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੋਗੀ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਕਰਕੇ ਖਿਝੇ ਹੋਏ 

ਸਨ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੋਸਟਿ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। 

ਗੋਸਟਿ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਗੁਰੁ ਜੀ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਯਾੜਾ 

ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ । ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਅਨੁਸਾਰ “ਸਿਧ 

ਗੋਸਟਿ” ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਚਲ-ਬਟਾਲੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਨੁਮਾਨ 

ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ-ਜੋਤਿ 

ਸਮਾਉਣ (ਸਤੰਬਰ 1539) ਤੋਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਵਰਾੜ੍ੀ 

ਦੇ ਮੋਲੋਂ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਥੇ ਇਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ 

ਕਰ ਦੇਣੀ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜੋ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਅਚਲ-ਬਟਾਲੇ 

ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਕੇਵਲ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਗੋਸਟਿ ਵਿਚ 

ਸਮੋਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 

ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ- 

ਵਿਉੱਤ ਤੋਂ' ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਯੋਗ- 
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ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਸਮੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੇ' ਸਮੇ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 

ਯੋਗੀਆਂ/ਸਿੱਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ 
ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਕਹੀਆਂ ਸਨ। 

ਇਸ ਦੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸਰੂਪ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਚਰਪਟ 

ਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗੀ ਕੁਝ ਪਰਿਚਯਾਤਮਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 

ਤੁਹਾਡਾ (ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ) ਕਿਹੜਾ ਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੀ 

ਉਦੇਸ਼ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਸਾਰ-ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ 

ਤਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ 
ਪਿਛੋ` ਲੌਹਾਰੀ-ਪਾ ਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗੀ ਆਪਣੇ ਮਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵ 

ਸੈਸਾਰ ਤੋ ਨਿਰਲਿਪਤ ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਦਸਦਾ ਹੋਇਆ ਗੋਸਟਿ 

ਨੂੰ ਅਗੇ ਤੋਰਦਾ ਹੈ। ਤਦਉਪਰੈਤ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗੀ ਵਲੋਂ 

ਕੌਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ 

ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਂ ਦੇ 

ਪ੍ਰਸੈਗ ਵਿਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਹੈ। ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ 
ਸੈਖੋਪ ਅਤੇ ਕਲਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ 

ਚਰਪਟ ਦੇ ਪੁਛਣ ਉਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲ ਪੈਣ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਮਾਣ 
ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਚਲਤਾ ਨੂੰ ਛਡ ਦੇਣ 

ਅਤੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲ ਪੈਣ ਦਾ 
ਪ੍ਰਮਾਣ ਪਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਹਾਰੀ-ਪਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ 

ਮਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਸੈਸਾਰ ਤੋ ਨਿਰਲਿਪਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤਰਕ 

ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੀ 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ - ਹਾਣੀ ਥਾਣੀਂ ਨਂਦ ਨ 
ਆਵੈ ਪਰ ਘਰ /ਚ੍ਤੇ ਨਾ ਛੱਲਾਈ //ਥਨੁ ਨਾਵੈ ਮਨੁ ਟੇਕ ਨ 

/ਟੋਕਾਈਂ ਨਾਨਕ ਡੂਥ ਨ ਜਾਈ/ ਅਤੇ ਸੈਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋੱ 

ਤਰਨ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ - ਜੈਸੇ ਜਲ ਆਹ ਕਮਲ 

/ਨੈਰਾਲਨਮ #ਰਗਾਈ ਨੰਸਾਣੰ / ਸ਼ਗੰਤਿ ਸ਼ਬਦ ਭਾਵ-ਸਾਗਰ 

ਤਗੀਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਖਾਣੰ / 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ 

ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਸੈਖਿਪਤ ਰੂਪ ਜਾਂ ਸਾਰਾਂਸ਼ 'ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ” ਵਿਚ 

ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸੱਚੇ 
ਮਾਰਗ, ਸੱਚੇ ਭੇਸ, ਸੱਚੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਸੱਚੇ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ 
ਲਈ ਪ੍੍ਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁ ਉਹ ਸਨਮਾਰਗ ਉਤੇ ਚਲ ਕੇ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇਕ-ਮਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚ 

ਸਕੇ ।ਨਾਮ-ਸਾਧਨਾ ਅਜਿਹੇ “ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੱਚੀ 

ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਯੋਗ ਦੀ ਜੁਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ 
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ਅੰਤਿਮ ਸਿੱਧੀ ਹੈ। ਰ੍ 

ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਯੋਗੀਆਂ/ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ 

ਸੈਜਮ ਅਤੇ ਉਦਾਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ 
ਵਿਵੇਕ-ਬੁੱਧੀ, ਮੰਲਿਕ ਤਰਕ-ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ- 

ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ “ਸਿਧ-ਗੋਸਟਿ” ਵਿਚ ਸਰਬਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਛੋਦ ਦੀ 

ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਲ 73 ਪਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1 ਤੋਂ 18 
ਤਕ ਚਾਰ ਚਾਰ ਤੁਕਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 19 ਤੋਂ 73 ਤਕ ਛੇ ਛੇਂ 

ਤੁਕਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤ੍ਰਿਕ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਦੀ ਹੈਂ - 16, 12 ਅਤੇ 8, 8। ਪਹਿਲੇ ਪਦੇ ਤੋ ਬਾਦ ਦੋ 

ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਰਹਾਉ” ਹੈ। ਇਹ ਤੁਕਾਂ 73 ਪਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕ 

ਹਨ ਅਤੇ ਗੋਸਟਿ ਦੀ ਮੂਲ ਸਮਸਿਆ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ 

ਅਤੇ ਯੌਗਿਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। 

ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਅਰਬੀ-ਫ਼ਾਰਸੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਪ੍ਯੋਗ ਹੋਇਆ 

ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ 

ਸਾਧ-ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੇਖੇਪਤਾ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ-ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਗਣ ਹੈ। ਰ੍ 

ਸਿੱਧ-ਮਤ : ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੁਆਰਾ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ 
ਵਿਚ ਰਚੀ “ਸਿਧ-ਗੋਸਟਿ” ਦੀ ਭਾਵ-ਭੂਮੀ ਸਿੱਧ-ਮਤ ਦੇ 

ਸੈਦਰਭ ਵਿਚ ਸਮਝਣੀ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਸਿੱਧ-ਮਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬੌਧ-ਮਤ ਦੇ ਖੰਡਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 

ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੌਧ-ਮਤ ਦੀ ਸਹਿਜਯਾਨੀ ਅਥਵਾ ਵਜ੍ਯਾਨੀ 
ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹੀ ਸਿੱਧ-ਮਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। “ਸਿੱਧ” 

ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜੋ ਸਾਧਕ ਲੌਕਿਕ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਬੀਨ ਅਤੇ 
ਅਤਿਮਾਨਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਯੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮਤ ਦੇ 

ਉਦਭਵ ਬਾਰੇ ਸਮੇ' ਦੀ ਕੋਈ ਰੇਖਾ ਖਿਚ ਸਕਣਾ ਸਰਲ ਨਹੀਂ 

ਹੈ, ਪਰ ਇਤਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਦਸਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋੱ' 

ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਤ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਸੀ। 

ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 

84 ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ 84 ਸਿੱਧ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਨ, 

ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਕੇ ਪੈਰਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ 

ਕਿਉਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੁਟਾਈਆਂ ਸੂਚੀਆਂ 

ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਦਾ ਕਾਰਣ 84 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। 84 
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(ਚੌਰਾਸੀ) ਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਕਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 

ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ 84 ਆਸਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 84 ਲੱਖ 

ਜੂਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ 12 
ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ 7 ਗੁਹਿਆਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ 
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਅਥਵਾ ਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਗਿਣਤੀ 

ਨੂੰ ਰਹੱਸਪੂਰਣ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ 
ਕਰਨ ਲਈ. ਕਈ ਕਾਲਪਨਿਕ ਜਾਂ ਅਣ-ਇਤਿਹਾਸਿਕ 

ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ 

ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ 
ਵਾਲੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਹਰ ਇਕ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ 

ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਹਪਾ, ਲੁਈਪਾ, ਸਬਰਪਾ, 
ਕਣਹਪਾ, ਤਨਤਿਪਾ, ਮੀਨਪਾ, ਤਿਲੋਪਾ ਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 
ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ 
ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਵਿਚੋਂ' ਆਦਿ-ਸਿੱਧ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰਹਪਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ 

ਸਿੱਧ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਈਪਾ ਨੂੰ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ- 
ਬਿੱਤਾਂਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤੱਥਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਸਤ ਸਾਮਗ੍ੀ 

ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। 
ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਚਰਯਾ-ਪਦਾਂ ਦੇ ਸੂਖਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 

ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ 

ਹੈ। ਇਕ ਵਰਗ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਹਿਜਯਾਨ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਵਰਗ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦ ਵਿਚ ਨਾਥ-ਮਤ ਦੇ 

ਆਚਾਰਯ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਲਗੇ। ਬੌਧ-ਮਤ ਦੀ ਬਜ੍ਰਯਾਨ ਸ਼ਾਖਾ 

ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਜਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਰੂਪ 'ਸਹਿਜਯਾਨ” ਹੈ। ਬਜ੍ਯਾਨ 
ਵਿਚਲੀ ਸਹਿਜ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ 

ਸਹਿਜ-ਸਿੱਧੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਜਯਾਨ ਤਾਂਤ੍ਰਿਕ 

ਪ੍ਵਿੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜੀਵਨ ਉਤੇ 

ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਜਦੋ' ਮਨ ਦਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੈਚਲਤਾਵਾਂ ਮਿਟ 

ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਮ-ਸੁਖ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ 

ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮ-ਸੁਖ ਆਦਿ-ਅੰਤ-ਮੱਧ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਉਸ 

ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਸਹਿਜਯਾਨ ਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਰੂਪ ਹੀ ਸਿੱਧ-ਮਤ ਦੇ 

ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਸਿੱਧ-ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ 

ਬਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਬੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਵਿਚ 

ਕਾਇਆ-ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮ-ਸਤਿ ਹੈ, 
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ਉਹ ਕਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ 

ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ ਕਾਇਆ-ਸਾਧਨਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਹਿਮੀਅਤ 

ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੋਗ-ਸ਼ਾਸਤ੍ੁ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਖਟ-ਚਕ੍ਰ -ਸਾਧਨਾ ਨੂੰ 
ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਧ-ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਤ੍ਰਿਕਾਯ- 

ਸਿਧਾਂਤ (ਧਰਮਕਾਯ, ਸੈਭੋਗਕਾਯ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣਕਾਯ) ਦਾ 

ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮਹਾਸੁਖਕਾਯ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਸਤਕ ਵਿਚ ਮੰਨੀ ਹੈ। 

ਸਿੱਧ-ਮਤ ਵਿਚ ਚਿੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੈ। ਚਿੱਤ ਨੂੰ 
ਸਮਝਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਸੈਸਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ 
ਸਮਾਨ ਹੈ। ਚਿੱਤ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਹਨ - ਇਕ ਬੱਧ ਅਤੇ ਦੂਜਾ 

ਮੁਕਤ । ਬੱਧ-ਚਿੱਤ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ 

ਹੀ ਸੈਕਲਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਗਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ 

ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੈਧਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਣ ਹੈ। ਮੁਕਤ-ਚਿੱਤ, 

ਚਿੱਤ ਦਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਹੀ ਗਿਆਨ 

ਹੈ। 
ਨਿਰਵਾਣ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ 

ਸੁਨ੍ਯਵਾਦ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਚਿੱਤ-ਸਥਿਤੀ ਨਿਸਚਲ ਹੈ, 

ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਨਿਰਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਗਵਣ ਅਤੇ ਆਥਣ 

ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੀ “ਨਿਰਵਾਣ” ਹੈ। ਸਿੱਧਾਂ 

ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਮੁਲਾਧਾਰ ਪ੍ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਪਾਯ ਦਾ ਯੁਗਨੌਧ 

(ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸੈਯੋਗ) ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਢੰਗਾਂ ਅਥਵਾ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਗਵਾਨ ਵਜ੍ਧਰ 

ਅਤੇ ਭਗਵਤੀ ਨੈਰਾਤਮਾ, ਚਿੱਤਵਜ ਅਤੇ ਨੈਰਾਤਮ ਵਜ ਜਾਂ 
ਖਸਮ, ਕੁਲਸ਼ ਅਤੇ ਕਮਲ ਆਦਿ। ਦੌਂਪਤੀ-ਸੰਯੋਗ ਦੇ 

ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਸਰੂਪ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਜ-ਪੁੰਮ ਦਾ 

ਸਰੂਪ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਸਿੱਧ-ਮਤ ਵਿਚ 'ਮਹਾਸੁਖਕਾਯ” ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਹਿਜ- 

ਆਨੰਦ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ “ਸਹਿਜ-ਨਿੰਦ੍ਰਾ” ਵੀ ਕਿਹਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ 

ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨ ਕੋਈ ਪੀੜ ਦੁਖੀ ਕਰ ਸਕਦੀ 

ਹੈ।ਸਭ ਪਾਸਿਓ' ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਧਕ ਪੂਰਣ ਸੁਖ ਦੀ ਨੀਂਦਰ 
ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਪ੍ਵਿੱਤੀ (ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ 
ਉਪਭੋਗ ਵਿਚ ਲੀਨਤਾ) ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ` 
ਪ੍ਧਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਕਿ ਨਿਰੋਏ 

ਉਪਭੋਗ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਮ ਵਰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ ਦਾ ਵਿਧੀ-ਪੂਰਵਕ ਉਪਭੋਗ ਕਰਨ 
ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
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ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ “ਭਵ” (ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਉਤਪੰਨ ਵਸਤੂਆਂ) ਦਾ 
ਵਿਧੀ-ਪੁਰਵਕ ਉਪਭੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫਿਰ “ਭਵ” ਵਿਚ ਲੀਨ 
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 

ਸਿੱਧ-ਮਤ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ 
ਵਿਚ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ 

ਸਾਧਕ ਦੀ ਭਵ-ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਡੁਬਣੌ' ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ 

ਤੱਤ੍ਰ ਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਾਰਣ ਗੁਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ 
ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਹਿਜ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ 
ਦੇ ਬਚਨ ਭਵ-ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰਨ ਲਈ ਚੱਪੂ ਦੀ ਤੂਮਿਕਾ 

ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ`ਸਿੱਧ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਨਾਂ ਬੜੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ ਦੋ ਸਾਧਨਾਵਾਂ (ਸਹਿਜ- 

ਸਾਧਨਾ ਅਤੇ ਹਠਯੋਗ-ਸਾਧਨਾ) ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਰੂਪ 

ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਸਹਿਜ-ਸੈਜਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ 

_ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦੋ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਫੁਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਸਦਾਚਾਰ 

ਅਤੇ ਮਧਿਅਮ-ਮਾਰਗ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੈ-ਅਨਭੂਤੀ 

ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਹੀ ਤੀਰਥ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣ 

ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਭੂਤੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 
ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧ-ਮਤ 

ਵਿਚ ਬੌਧੀ ਪਰੋਪਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਤੱਤ੍ਰ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹੋਣ ਲਗ ਗਏ ਸਨ। 

ਰਚੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 

'ਤੇ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ -- ਇਕ ਹੈ 
ਚਰਯਾਪਦ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਦੋਹਾ-ਕੋਸ਼।“ਚਰਯਾ” ਸ਼ਬਦ ਆਚਾਰ 

ਜਾਂ ਆਚਰਣ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ। ਬੌਧ-ਮਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਕ 

ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿਚ “ਚਰਯਾ” ਸ਼ਬਦ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ 
ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਥਾਪਿਤ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋਣ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਰਯਾ-ਪਦਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੈਗ੍ਹਿ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ 

ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਦੋਹ 

ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਬੜੀ ਦ੍ੜ੍ਰਿਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। 

ਰੂੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 

ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਲੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਨਿਕਟ 

ਸੈਬੈਧ ਰਖਦੀ ਹੈ ਪਰ ਚਮਤਕਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂ ਅਦਭੁਤ 
ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਗੁਝੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ 

ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਸ਼ਕਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਹੋ ਗਈ 
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ਹੈ। ਸਾਂਗ-ਰੂਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਜੀਵ ਬਿੰਬ ਵੀ ਸਿਰਜੇ ਮਿਲ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲੋਕ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੀ ਕਈ ਰੂਪ 

ਵਰਤਦੀ ਹੈ। “ਦੋਹਾਕੋਸ਼” ਵਿਚ ਦੋਹਰੇ ਦੇ ਤੋਲ ਦੀ ਰਚਨਾ 

ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 'ਦੁਪਦੀ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਪਕ੍ਰੰਸ਼ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਭੂਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਨੀਤੀ 
ਪੱਖ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਖੰਡਨ-ਮੰਡਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੈ। 

ਸਿੱਧ-ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਸਿਰਜਨ ਵਿਚ ਸਰਹਪਾ, ਸਬਰਪਾ, ਲੁਈਪਾ, 

ਦਾਰਿਕਪਾ, ਡੋਂਬੀਪਾ, ਮੀਨਪਾ, ਜਾਲੈਧਰਪਾ, ਕਣਹਪਾ, ਮਹੀਪਾ 

ਆਦਿ ਦੋ ਦਰਜਨ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗਿਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਸੈਖੇਪ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧ-ਮਤ 

ਇਕ ਨਵੀ' ਵਿਚਾਰ-ਪੱਧਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਮ-ਜਗਤ ਵਿਚ 

ਪ੍ਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 
ਲੋਕ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਾਵਿ-ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਚਲਿਤ 
ਛੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ-ਪੁਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ 
ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਸਰਲਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਜ- ਸੁਭਾਵਿਕਤਾ 
ਲਿਆਉਂਦੀ। ਬਾਹਰਲੇ ਆਡੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ 
ਤਿਆਗ ਕੇ ਚਿੱਤ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ 

ਗਿਆਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਫੁਟੇ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਪਾਪਤ 

ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਦਸਿਆ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ 

ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੇਦਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤੀਰਥ ਮੰਨਿਆ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੁਗਟ 

ਕੀਤਾ, ਪਾਪ ਅਤੇ ਪੁੰਨ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਧਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਦਸਿਆ। 

ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਗੁਰੁ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ 

ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਬਦ-ਸਾਧਨਾ ਇਸ ਮਤ ਦਾ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅੰਗ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ-ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ- 

ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। 

ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਕਾਵਿ-ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ 

ਹਨ। ਪਰ ਜਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ 

ਸਨ। ਮੱਧ-ਯੁਗ ਵਿਚ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਸੈਤ-ਕਾਵਿ ਉਤੇ ਸਿੱਧਾਂ 

ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਨ-ਵਿਧੀ, ਪਾਖੰਡ-ਖੰਡਨੀ 

ਸ਼ੈਲੀ ਆਦਿ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ 'ਸੈਧਾ” 

ਜਾਂ 'ਸੈਧਿਆ' ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ 

ਗੱਲ ਸਿਧੇ ਸਾਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨ ਕਹਿ ਕੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਕ ਜਾਂ 

ਅਤੇ ਹਨੌਰੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 
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ਸਕਦਾ ਕਿਉਕਿ ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਅਧਿਕਤਰ ਪੂਰਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 
ਆਪਣਾ ਮਤ ਪ੍ਚਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਬੈਗਲਾ, 

ਉੜੀਆ, ਅਸਾਮੀ, ਮਗਹੀ, ਮੈਥਿਲੀ ਆਦਿ ਅਨੇਕ ਪੁਰਵੀ 
ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਤੱਤ੍ਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ 

ਪੂਰਵੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਸ ਹੈ। 

ਸਿੱਧ-ਯੋਗੀ : ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾਂ/ਸਿੱਧ ਯੋਗੀਆਂ 
ਬਾਰੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਸੈਗਾਂ ਵਿਚ ਉਲੇਖ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ 

ਸੈਤਾਂ/ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਦਾ ਸੈਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਅਲੌਕਿਕ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੀਨ ਅਤੇ ਅਤਿਮਾਨਵੀ 

ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਯੁਕਤ ਲੋਕ “ਸਿੱਧ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ 

ਜਨ-ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾਨਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾਂ 

ਦਾ ਸੈਬੈਧ ਬੌਧ-ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੁਧ ਨੂੰ 483 

ਈ.ਪੂ. ਨਿਰਵਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਸ ਮਤ 

ਦਾ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖ਼ੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਇਆ। 

ਇਸ ਮਤ ਦਾ ਉਦਭਵ, ਅਸਲ ਵਿਚ, ਵੈਦਿਕ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ 

ਦੀ ਪੇਚੀਦਗੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 

ਹੋਇਆ। 

ਈਸਵੀ ਸੈਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਵਿਚ ਬੰਧ-ਮਤ 

ਮਹਾਯਾਨ ਅਤੇ ਹੀਨਯਾਨ ਦੋ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। 

ਛੋਟੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ “ਹੀਨਯਾਨ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ” 

ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਹਾਯਾਨ ਵਾਲੇ ਉਦਾਰਤਾ ਪੂਰਵਕ 

ਹਰ ਵਰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ 

ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਜਦ ਕਿ ਹੀਨਯਾਨ ਵਾਲੇ ਕੇਵਲ 

ਸੈਨਿਆਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਰਵਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ 

ਦਸਦੇ ਸਨ। ਬੌਧ-ਮਤ ਭਾਵੇਂ' ਕੁਝ ਸਦੀਆਂ ਤਾਂ ਖ਼ੂਬ ਪੁਵਾਨ 

ਚੜ੍ਹਿਆ, ਪਰ ਗੁਪਤ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਾਸ-ਗਤੀ 

ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁਮਾਰਿਲ ਭੱਟ ਅਤੇ ਸ਼ੈਕਰਾਚਾਰਯ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਪ੍ਚਾਰ ਅਤੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਬੌਧ-ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਝੰਝੋੜ 

ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋ' ਬਾਹਰ ਤਿੱਬਤ, ਨੇਪਾਲ 

ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੂਰਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਣ ਲੈਣੀ ਪਈ। 
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਲਈ 

ਇਸ ਧਰਮ ਨੇ ਸ਼ੈਵ-ਧਰਮ ਦੀ ਟੇਕ ਲਈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ 

ਜੌਤਾਂ ਮੰਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਉਲਝਾਇਆ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਦੀ 
ਮੁਰਤੀ-ਪੂਜਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਨਿਵਿੱਤੀ-ਮਾਰਗ ਦੀ 
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ਥਾਂ ਤੇ ਪੁਵਿੱਤੀ-ਮਾਰਗ ਵਲ ਝੁਕਾ ਵਧਿਆ। ਮੰਤੁ-ਜਾਪ ਵਲ 

ਅਧਿਕ ਰੁਚੀ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਮਹਾਯਾਨ ਵਿਚੋਂ 'ਮੰਤ੍ਯਾਨ” ਦਾ 
ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਅਗੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਬਣ 

ਗਈਆਂ-- “ਵਜ੍ਯਾਨ” ਅਤੇ “ਸਹਿਜਯਾਨ”। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 
“ਵਜ੍ਯਾਨ” ਤੋਂ ਵਾਮ-ਮਾਰਗੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ 

ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ “ਸਿੱਧ ਅਖਵਾਏ। ਸ਼ੈਕਰਾਚਾਰਯ ਦੇ 

ਕਠੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਣ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੌਧ-ਧਰਮ ਦਾ 

ਪ੍ਚਾਰ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ 

ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਸ਼ਰਣ ਲਈ। ਸੀ ਪਰਬਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਧਾਨ 

ਪ੍ਚਾਰ-ਕੇਂਦਰ ਸੀ। ਇਸ ਪਿਛੋ ਬੈਗਾਲ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ 

ਵੀ ਪਾਲ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ 

ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੈਲਿਆ। 

ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਅਧਿਕਤਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ 

ਹੋਈਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸੈਬੈਧ ਰਖਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ 

ਬ੍ਾਹਮਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਤਿਪਾਦਿਤ ਆਚਾਰ-ਵਿਚਾਰ ਦੀ 

ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਉਚਿਤਤਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ 

ਸੁਰਾ-ਪਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪਰ-ਇਸਤਰੀਗਾਮੀ ਸਨ। ਇਹ 

ਮਾਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ 

ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਧਿਕਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਪਾਲੀ, 

ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਕਿ ਉਥੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾ ਕੇ 

ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਾਮ-ਮਾਰਗੀ ਉਪਚਾਰ ਕਰਕੇ 
ਯਕਸ਼ਿਣੀ, ਡਾਕਿਨੀ, ਕਰਣ-ਪਿਸ਼ਾਚਿਨੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਿੱਧ 

ਕਰਦੇ ਸਨ। 

ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਸਾਂਧ੍ਯ ਜਾਂ ਸੈਧਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੇਚੀਦਾ 

ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਅਨੇਕ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ 

ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਚਕਾਚੌੱਧ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ 

ਇਕ ਵਿਧੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮ 

ਦੀ ਓਟ ਵਿਚ ਮੈਥੁਨ ਦਾ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਇਹੀ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੇ ਕਮਲ ਨੂੰ ਯੋਨੀ 
ਅਤੇ ਕੁਲਿਸ਼ (ਵਜ) ਨੂੰ ਲਿਗ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਹ 
ਅਜਰ ਅਤੇ ਅਮਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। 

ਸਿੱਧ-ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ-ਕਾਲ 797 ਈ. ਤੋਂ 
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1257 ਈ. ਤਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਸਾਧਾਰਣ 

ਤੌਰ 'ਤੇ 84 ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 

ਵਿਚ ਇਸ ਸੈਬੰਧ ਵਿਚ ਜੋ ਸੂਚੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਵਿਚ ਨਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 

ਕੁਝ ਹਠ-ਯੋਗ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀ ਸਾਧਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਗਿਣ ਲਏ 

ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਤੱਥ 

ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਬੋਧ 
ਅਵੱਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤ ਨੱਛੜ੍ਹਾਂ 

ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਚੌਰਾਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧ-ਸਾਹਿਤ ਉਤੇ ਡੂੰਘੀ 
ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਡਿਤ ਰਾਹੁਲ ਸਾਂਕਿਤਯਾਯਨ ਨੇ ਦਸਿਆ 

ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਧ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਆਖੀਰ ਉਤੇ 'ਪਾ" ਪਦ ਜੁੜਿਆ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ 

ਸਾਰੇ ਸਿੱਧ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੈਪਰਾ 

ਕਈਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤਕ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਦਿ- 

ਸਿੱਧ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋ ਮਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ। ਇਕ ਮਤ 

ਅਨੁਸਾਰ ਲੁਈਪਾ (ਲੁਹਿਪਾ) ਆਦਿ-ਸਿੱਧ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਦੂਜੇ 

ਮਤ ਵਾਲੇ ਸਰਹਪਾ ਨੂੰ ਆਦਿ-ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਗੌਰਵ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਚਾਰ- ਕੇਂਦਰ 

ਅਤੇ ਨਿਵਾਸ-ਖੇਤਰ ਪੂਰਵੀ ਭਾਰਤ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 

ਸਾਧਨ-ਕੇਂਦਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਆਪਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 

ਸਿੱਧ-ਪੀਠ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੱਧਾਂ 

ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਪੁਕਾਰ ਹਨ -- ਲੁਹਿਪਾ (ਲੋਹਾਰੀਪਾ), ਸਰਹਪਾ, 

ਗੋਰਖਪਾ, ਚੌਰੈਗੀਪਾ, ਰਾਹੁਲਪਾ, ਚਰਪਟੀਪਾ, ਕਪਲਪਾ, 

ਅਨੰਗਪਾ, ਕੌਕਣਪਾ, ਕਾਣਹਾਪਾ, ਡੋ'ਬੀਪਾ, ਤੰਤ੍ਹੀਪਾ, 

ਭਦ੍ਪਾ, ਸ਼ਬਰਪਾ, ਸ਼ਾਂਤਿਪਾ, ਤਿਲੋਪਾ, ਜਾਲੈਧਰਪਾ, ਮੀਨਪਾ 

ਆਦਿ। 

ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਆਮ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿਤ੍ਣ ਜਾਂ ਉਲੇਖ ਆਦਰ ਪੂਰਵਕ 

ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਚਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮ ਸੈਤਾਂ 

ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ 

ਕਿਤਨੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿਉ' ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ 

ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ 

-- ਸੈਧ ਸ਼ਧਿਕ ਨਾਵੈ ਨੌਂ ਸਭਿ ਸ਼ੋਜਦੇ ਥਕੇ ਰਹੇਂ ਲਿਵ ਲਾ/ਇ/ 

ਬਿਨ ਸ਼ਤਗਿਰ /ਕਨੰ ਨ ਪਾਇਓ ਗੁਗਨਾਸ ਮਲ ਮਲਇ/ 

(ਗੁ.ਗ੍ੰ.੬੫੦), ਚੌਰਾਸੀ ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਦਿਆਂ ਸੈਤ 

ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਡਠੇ ਓਉਸ਼ਟ ਮਾਇਆ ਆਹ ਭੈਲਾ/ 

ਮੱਧੀਆਂ 

/ਧ ਚਉਰਾਸ਼ਟੀਂ ਮਇਆ ਆਹ ਥੈਲਾ /(ਗੁ ਰੰ .੧੧੬੦)। 

ਸਿੱਧੀਆਂ : ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਹੀ 
ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸਮਾਈ ਦਸੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ” ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਪ੍ਰਭਾ ਕੌ 
/ਸਿਮਗਨੈ /ਗਧੇ 70 ਨਉ /ਨੋ/ਧ / (ਗੁ .ਗੰੰ .੨੬੨)। “ਸਿੱਧੀ” 

ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਾਧਨਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਲੌਕਿਕ ਸ਼ਕਤੀ। 
ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ “ਸਿੱਧ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਯੋਗ ਅਤੇ ਤੋੜ ਮਤ ਨਾਲ ਸੈਬੈਧਿਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਰਮ- 
ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ 

ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਰ-ਵੰਡ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਵਿਧੀਆਂ 

ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਮਤ- ਭੇਦ ਹੈ , 

ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕ ਉਲੇਖ ਮਿਲਦਾ 

ਹੈ - ਅਸ਼ਟ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਠਾਰਹ ਸਿੱਧੀਆਂ। 
“ਪਾਤੌਜਲ ਯੋਗ-ਪ੍ਰਦੀਪ” (ਪੰਨਾ 514) ਅਨੁਸਾਰ 

ਸਾਧਕ ਯੋਗ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਜੋ ਅਲੌਕਿਕ ਜਾਂ ਜਾਦੂਈ 

ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਠ ਹੈ - 

(1) ਅਣਿਮਾ (ਅਣੂ ਵਾਂਗ ਲਘੂ ਜਾਂ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਣਾ), (2) 
ਲਘਿਮਾ (ਹਲਕਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡ ਸਕਣਾ), (3) ਮਹਿਮਾ (ਪਰਬਤ 
ਵਾਂਗ ਭਾਰਾ ਹੋ ਸਕਣਾ), (4) ਪ੍ਰਾਪਤੀ (ਕਿੜੋ' ਵੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਾ), (5) ਪ੍ਾਕਾਮ੍ਯ (ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰੋਕ ਤੋ' ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਣਾ), (6) ਵਸਿਤ੍ਰ (ਸਾਰੇ 

ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿਚ ਕਰ ਸਕਣਾ), (7) ਈਸ਼ਿਤ੍ਰ (ਸਾਰੇ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਉਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾ ਸਕਣਾ), (8) ਕਾਮ 

ਵਸ਼ਾਯਿਤਾ (ਸਾਧਕ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਕਲਪਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ 

ਸਕਣਾ)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕ ਮਹੱਤਵ ਹਠ-ਯੋਗ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ 

ਗਿਆ ਹੈ। 

ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਦਸ ਹੋਰ ਸਿੱਧੀਆ ਦਾ 

ਵਿਵਰਣ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ , ਜਿਵੇਂ (1) ਅਨੂਰਮਿ (ਭੁੱਖ ਤ੍ਰੋਹ ਦਾ 

ਨਾ ਲਗਣਾ), (2) ਦੂਰ-ਸ਼੍ਵਣ (ਦੂਰੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ 

ਸਕਣੀ), (3) ਦੂਰ-ਦਰਸ਼ਨ (ਦੂਰ ਤੋ ਹੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਜਾਂ 

ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖ ਸਕਣਾ), (4) ਮਨੋਵੇਗ (ਮਨ ਦੀ ਚਾਲ ਵਾਂਗ 

ਜਲਦੀ ਜਾ ਸਕਣਾ), (5) ਕਾਮ-ਰੂਪ (ਮਨ ਚਾਹਿਆ ਰੂਪ 

ਧਾਰਣ ਕਰ ਸਕਣਾ), (6) ਪਰਕਾਯ-ਪ੍ਰਵੇਸ਼ (ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ 

ਦੇਹ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਾ), (7) ਸੂਛੰਦ-ਮ੍ਰਿਤੂ (ਆਪਣੀ 

ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰ ਸਕਣਾ), (8) ਸੁਰ-ਕੀੜਾ (ਦੇਵਤਿਆਂ 



ਸਿੱਧੀਆਂ 

ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੌਜ-ਮੇਲਾ ਕਰ ਸਕਣਾ), (9) ਸੇਕਲਪ- ਸਿੱਧੀ 

(ਚਿਤਵਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣਾ), (10) 

ਅਪ੍ਰਤਿਹਤ-ਗਤਿ (ਹਰ ਥਾਂ ਬੇਰੋਕ ਜਾ ਸਕਣਾ)। 

ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਠਾਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਬੰਧੀ ਤੌਤ੍ਾਂ ਵਿਚ ਅੱਠ ਮਹਾ-ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਲੇਖ ਮਿਲਦਾ 

ਹੈ - ਖੜਗ, ਅੰਜਨ, ਪਾਦਲੋਪ, ਅੰਤਰਧਾਨ, ਰਸ-ਰਸਾਯਣ, 

ਖੇਚਰ, ਭੂਚਰ ਅਤੇ ਪਾਤਾਲ। 

“ਯੋਗ-ਸੁਤ੍' (3/37) ਵਿਚ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗੀ ਦੀ 
ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 

ਵਿਚ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਯੋਗੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਖੁੰਜ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋ ਵਾਂਝਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ 
ਦੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਨ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਉਦੇਸ਼ (ਕੈਵਲ੍ਯ ਜਾਂ 

ਆਤਮ-ਦਰਸ਼ਨ) ਵਲ ਵਧੇ। 

ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਵਿਚ 

ਸਮਾਧੀ ਜਾਂ ਕੈਵਲ੍ਯ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਉਚਤਮ ਲਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨ ਵੀ ਹੋਵੇ , 

ਤਾਂ ਵੀ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। 

ਹਰ ਇਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਫਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਣਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝਣ 

ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਚਰਮ-ਲਕਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਘਨ 

ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਧਨਾ-ਮਾਰਗ ਦੇ 

ਫਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਯੋਗੀ ਆਪਣੀ ਘਾਲਣਾ 

ਨੂੰ ਸਫਲ ਸਮਝਣ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਸੈਤ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ 

ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਨਿਖੇਪ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜ-ਸਾਧਨਾ ਉਤੇ ਬਲ 

ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿ 
ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਨਾਲ ਨੌਂ ਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਠਾਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ 

ਸਾਧਕ ਦੇ ਪਿਛੋ ਲਗੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ - ਨਵ /ਨੇਠੰ 

ਅਠਾਰਹ /ਸੀ /ਮਛ ਲਰਨਆ /ਫੋਰ/ਹ ਜੋ ਹਰੇ /ਹਿਰਦੈ ਸ਼ਦਾ 

ਵਸ਼ਾ/ਇ / (ਗੁਰੀ .੪੯)। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਮਤ ਹੈ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਹੀ ਅੱਠ 

ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਤੇ ਨ ਨਿਧੀਆਂ ਵਰਗਾ ਹੈ -- ਅਸ਼ਟ ਸਿਧ ਨਵ 

/ਨੋ/ਹਿ ਏਹ / ਕਗ/ ਪ੍ਰਾਪਤ /ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੋਹ /(ਗੁ .ਰੀ੍.੧੧੮੪)। 
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ਸਿਬਾਲ : ਸੋਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ 'ਸ਼ੇਵਾਲ” ਦੇ ਤਦਭਵ ਰੂਪ ਵਿਚ 
ਵਰਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੂਲ ਅਰਥ ਹੈ ਪਾਣੀ ਉਪਰ ਪਸਰਿਆ 

ਜਾਲਾ, ਕਾਈ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ 

ਵਿਸ਼ੇ-ਭੋਗਾਂ ਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਪ੍ਰਯੋਗ 

_ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿਚ “ਮਨਮੁਖ” 
ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ -- ਭਖਸਿ 
/ਸ਼ਿਲ਼ਾਲ ਸਸ਼ਸਿ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਆੰਮਤ ਨੇ ਲਖਸਿ 2 / 

(ਗੁ.ਰੀੰ.੯੯੦)। 

ਸਿਮਰਨ : ਇਹ ਪਦ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 'ਸ੍ਮਰਣ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ 
ਤਦਭਵ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ਼ਟ-ਦੇਵ ਦੇ ਨਾਮ (ਜਾਂ ਗੁਣ) ਨੂੰ ਮਨ ਦੀ 

ਇਕਾਗੂ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰਜ 

ਤਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮ-ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਪ/ਜਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 

ਇਸ ਵਿਚ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ 

ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਸਾਧਕ ਇਤਨਾ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 

ਸੈਸਾਰਿਕ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਲੈਬੀ ਪਰੈਪਰਾ ਹੈ। ਵੈਦਿਕ 

ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੌਰਾਣਿਕ ਸਾਹਿਤ ਤਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ 

ਹੈ। 'ਨਾਰਦ-ਭਕ੍ਤਿ-ਸੂਤ੍' (82) ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਰਣ- 

ਆਸਕਤੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। “ਭਾਗਵਤ-ਪੁਰਾਣ” 

(7/5/23-24) ਵਿਚ ਨਵਧਾ-ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ 
ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ 
'ਜ਼ਿਕੂ” ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ - ਇਕ 

ਜੱਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਖ਼ਫ਼ੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ “ਜੱਲੀ” ਵਾਚਿਕ ਹੈ 

ਅਤੇ 'ਖ਼ੱਫ਼ੀ' ਕਾਇਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। 

ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾ-ਗਤ ਰੂਪ ਦਾ ਜੋ ਨਿਖਾਰ 

ਨਿਰਗੁਣਪੰਥੀ ਸੈਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੈਪਦਾਇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸਲ 

ਵਿਚ, ਨਾਮ-ਸਾਧਨਾ ਨਿਰਗੁਣ ਪੰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਅਜਿਹੀ 

ਪ੍੍ਮ-ਸਾਧਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਵਿਅਰਥ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। 

ਇਹ ਇਕ ਅੰਦਰਲੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਇਸ਼ਟ-ਦੇਵ ਵਲ 

ਪ੍ਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੈਤਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਤਿੰਨ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਸਾਧਾਰਣ-ਜਪ, ਅਜਪਾ-ਜਪ 

ਅਤੇ ਲਿਵ-ਜਪ। ਇਸ ਪਰਕ੍ਿਆ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਵੇਖੋ 

'ਜਪ/ਜਾਪ'। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜਪਾਂ ਵਿਚ 'ਲਿਵ ਜਪ” ਨੂੰ ਸੇਰੇਸ਼ਨ 



ਸਿਮਰਨ 

ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਿਮਰਨ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਬਲ ਦਿੱਤਾ 

ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ-ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ ਸਿਮਰਨ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ 

ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ 'ਸੁਖਮਨੀ” 

ਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਚਰਚਾ 

ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਪਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਲਾਂ ਵਲ ਵੀ ਸੈਕੇਤ 

ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ - #ਮਰਓਂ 

ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵਏਂ / ਕਾਲਿ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਹ 

ਮਟਾਵਓ/ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ “ਸਿਧ-ਗੋਸਟਿ' ਵਿਚ 

ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਬਦ-ਸਾਧਨਾ ਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

“ਜਪੁਜੀ” ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਥੋ“ ਤਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 

ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਧਕ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦਾ, ਸਗਾੱ 

ਉਸ ਦੇ ਸੈਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੌਕ ਭਵ-ਬੈਧਨ 
ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ - /ਜਿਨਾੀੰ ਨ ਧਿਆ/ਇਆ ਗਏ 

ਮਸਕ/ਤ ਘਲਿ / ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁਟੀ ਨਲ / 

(ਜਪੁਜੀ)। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ “ਗੁਜਰੀ ਕੀ ਵਾਰ” ਵਿਚ 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਤੀਡੇ /ਸਿਮਗੱਟੇ ਹਭੁ /ਨੈਛੁ ਲਧਮ /ਸਖਮ 

ਨ /ਡਠਮ ਕੌਈ /(ਗੁ .ਗੰ.੫੨੦)। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ 

ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀਣਾ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਬਧ 

ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਥਾਂਵਾਂ ਉਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਇਆ 

ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਖ ਵਿਚ ਨਾਮ ਦਾ 

ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰੇ ਜੋ ਅਨੇਕ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿਚ ਥੁਕਾਂ 

ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ -- /ਜੇਤ %/ਖ' ਨਾਘ ਨ ਉਚਗ/ਹ /ਭਨੁ ਨਾਵੈ 

ਰਸ਼ ਖਾਹਹਿ/ ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣਈ /ਤਤਿ ਮ/ਸੈ ਝੁਕਾ ਘਾਹ / 

(ਗੁ.ਗੰ.੪੭੩)। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਵੀ ਬਿਨਾ ਸਿਮਰਨ 

ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਰਪ ਵਰਗਾ ਦਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਦਾ ਵਿਸ਼ 

ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲੇ 

ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਹਾਰ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ - /ਥ੍ਨ ਨਮਰਨ ਲੋ ਸੀੰਵਨ 

ਬਲਨਾ ਸ਼ਰਪ ਜੌਸ਼ੇ ਅਰਜਾਗੀ/ ਨਵ ਥੰਡਨ ਕੰ ਰਾਜ ਕਮਾਵੀ 

ਆੰਤਿ ਚਲੰਗੇਂ ਹਾਨੀ /(ਗੁ ਰੰ .੭੧੨)। ਇਕ ਹੋਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ 

ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ - /ਝੈਨੁ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਆਤਮ _ 

ਆਤੀ /ਸਾਕਤ ਨੰਚ 'ਤਿਸ਼ ਭਲ਼ ਨਹੀੰ ਜਾਤਾ /(ਗੁ.ਗ੍ੰ.੨੩੯)। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ 

ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤੋ ਵੱਡੇ ਸੁਖ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਭੁਲਾਉਣਾ 

ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ । ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੌਤਾਂ ਤ ਮੰਦਰ ਓਉਸਗ/ਹਾ ਰਤਨਨੰ 

ਸਿੰਮ੍੍ਤਿ/ਸਿੰਮ੍੍ਤੀ 

ਤਾ ਹੋਹਿ ਜੜਾਉਂ / (ਗੁ .ਰੀ . ਰਜਤ ਤੀ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਪਰਮ-ਆਵੱਸ਼ਕ 

ਹੈ। ਸਖੇਪ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ-ਸਾਧਨਾ ਹੈ ਹੀ 

ਨਾਮ-ਸਾਧਨਾ ਜਾਂ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ। ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਲਈ 

ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੁ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਰਨ 

ਸਿਮਰਿ ਰਾਲੁ ਸਿਮਰ /ਇਹੈ ਤੇਰੈ ਕਾਜ ਹੰ/ ਮ7ਇਆ ਕਾ ਸੰਗਾ 
ਤਿਆਗ ਪ੍ਰਭਾ ਨੂ ਕੰ ਸ਼ਰਨ ਲਾਗ / ਜਗਤ ਸ਼ਥ ਆਨ 7/ਆ 

ਭਾਠੇ ਸਭ ਸਾਜ਼ ਹੈ /(ਗੁ ਰੰ .੧੩੫੨)। 

ਸਿਮਰਨੀ : ਜਿਸ ਸਾਧਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਸ 

ਨੂੰ ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਨੇ 'ਸਿਮਰਨੀ” ਕਿਹਾ ਹੈ -- ਕਬੌਰ ਮਗੀੰ 

ਨਿਮਰਨਾ ਰਸ਼ਨਾ/(ਗੁ .ਗੂੰ.੧੩੬੪)। ਸਿਮਰਨੀ/ਸਿਮਰਨੇ ਵਿਚ 

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 108 ਮਣਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮਾਲਾ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਮਰਨੀ ਵਿਚ ਮੇਰੁ ਸਮੇਤ 28 ਮਣਕੇ 

ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਧਕ ਲੋਗ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ 

ਰਖ ਕੇ ਮਣਕੇ ਘੁੰਮਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿਮਰਨ 

ਲਈ “ਤਸਬੀਹ' (ਵੇਖੋ) ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। 

ਸਿੰਮਲ : ਇਕ ਲੋਬਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਕਾਰ-ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਾਲਾ 
ਬਿ੍ਛ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੇਸੁਆਦੇ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਫਿਕੇ ਫਲ ਲਗਦੇ ਹਨ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਮਿਠਤ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦਾ 

ਪ੍ਤਿਪਾਦਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੰਮਲ ਨੂੰ ਵਿਪਰੀਤ ਸਥਿਤੀ ਦੇ 

ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਚਿਤਰਿਆ ਹੈ - /ਲੈਮਲ ਰਲ ਸ਼ਰਇਰ ਆੱਤਾ 

ਦੀਰਘ ਆ/ਤਿ' #ਚੁ / ਓ/ਇ /ਜ ਆਵਾਹਿ ਆਸ ਕਾਠ ਲਾਹ 

ਨਿਰਾਸ਼ੇ ਕਿਤ / ਫਲ /ਫੋਕੇ ਫਲ ਸਕਬਕੰ ਕੰਮ ਨ ਆਵ/ਹ 

ਪੜ / ਮਠਤ ਨਵ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੀਗਿਆਈਆ ਤਤੁ / 

(ਗੁ.ਗੰ.੪੭੦)। 

ਸਿੰਮ੍੍ਤਿ/ਸਿੰਮ੍ਰਿਤੀ : ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਮੂਲ ਦੇ 'ਸਮਿ੍ਤਿ' ਸ਼ਬਦ 
ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਯਾਦਾਇਸ਼। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ 

ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਲਈ ਰੂੜ੍ਹ ਹੋ ਚੁਕਿਆ 'ਹੈ ਜੋ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ 

ਵੇਦ-ਵਾਕਾਂ ਜਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ 

ਲਿਖੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ 

ਰਹਿਤ-ਮਰਯਾਦਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਦੀ 

ਨਿਯਮਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ੰਥਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। 



ਸਿਰਠੀ 

ਸੈਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਏ , ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗੰਥ ਹੋਂਦ ਵਿਚ 

ਆਉਣ ਲਗ ਗਏ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਨਿਸਚਿਤ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 

ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧਦਿਆਂ 

ਇਹ ਸੈਖਿਆ ੩੧ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀਹ 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ। 'ਮਨੁ-ਸਮ੍ਰਿਤਿ” ਨੂੰ ਆਦਿ- 
ਸਮ੍ਿਤਿ ਦਾ ਗੌਰਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਯਾਗ੍ਸਵਲਕਯ, ਨਾਰਦ, 

ਵਾਸਿਸ਼ਠ, ਪਾਰਾਸ਼ਰ, ਵਿਆਸ ਆਦਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਹੁਚਰਚਿਤ 

ਸਮਿਿਤੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮ੍ਿਤੀਆਂ ਦੇ 

ਪ੍ਤਿਪਾਦਿਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਅਨੁਰੂਪ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਆਚਾਰ- 

ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ 'ਸਮਾਰਤ-ਧਰਮ” (ਵੇਖੋ) ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਅਤੇ 

ਸ਼ਾਸਤਾਂ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਹੈ 

- ਸਯੜ ਸਿਤ /ਝਨਸ਼ਹਿਗੇ ਬੰਦਾ/(ਗੁ .ਗੰ.੨੩੭)। 

ਸਿਰਠੀ : ਇਹ ਪਦ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤਦਭਵ ਰੂਪ ਹੈ। 
ਵੇਖੋ “ਸਿਸ਼ਟੀ”। 

ਸਿਰਪਾਉ : ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੇ 'ਸਰੋਪਾ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ 
ਤਦਭਵ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤਕ ਪਹਿਨਣ 

ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪੁਸ਼ਾਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ 

ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਨਿਸਚੇ ਹੀ 

ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਅਥਵਾ ਸੁੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ “ਸਿਰਪਾਉ” 
ਆਦਰ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਲੋਂ 

ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੋਏ ਸੇਵਕ (ਸਾਧਕ) ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾਉ ਨਾਲ ਸੁਸਜਿਤ 
_ਹੋਇਆ ਦਸਿਆ ਹੈ -- ਗਨ ਨਰਘਾਓ ਸ਼ੈਵਕ ਜਨ ਮੇਲੇ 

ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟ ਪਹਾਰੇ /(ਗੁ.ਰੰ.੬੩੧)। ਅਜ ਕਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ 

ਸਨਮਾਨ-ਬੋਧਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਸਤ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ 

ਲਗਿਆ ਹੈ। 

ਸਿਰੀਚੈਦ , ਬਾਬਾ : ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਰੂਧ ਧਰਮ-ਪ੍ਚਾਰ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 

ਜਨਮ ਸੈਨ 1494 ਈ. (ਭਾਦੋਂ ਸੁਦੀ 9, ਸੈਮਤ 1551 ਬਿ.) 

ਵਿਚ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਚ 

ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ 
ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿਚ ਬੀਤਿਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ 

ਆਪਣੀ ਸੈਤਾਨ ਨ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਤਰ-ਤੁਲ 

ਪਾਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨ ਕਰਕੇ ਵੈਰਾਗੀ ਜੀਵਨ 

ਸਿਰੀਚੰਦ, ਬਾਬਾ 

ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ - ਸਾਲ 

ਲਤਾ ਹੈ ਸਨੀ ਚੰਦੁ ਲਾਬਾਣਾ ਦੋਹਰਾ ਝਣਾ/ਏਆ /(26/33)। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਚੌਥੀ ਉਦਾਸੀ ਵੇਲੇ ਪਿਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 

ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਅਤੇ ਭਣੌਈਆ ਜੈ-ਰਾਮ ਗੁਜ਼ਰ 

ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿਰੀਚੰਦ ਵੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ 

ਪਿੰਡ ਪੱਖੋਕੇ-ਰੈਧਾਵੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। 

ਚੌਥੀ ਉਦਾਸੀ ਤੋ ਪਰਤਣ 'ਤੇ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ 

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ। 17 

ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਉਪਰੈਤ ਸੈਨ 1539 ਈ. ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 

ਜੋਤੀ-ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਤਾਪੁਰ 

ਹੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਦੇ 

ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਾਰਨ ਪਿੰਡ ਵਿਚ 

ਰਹਿਣ ਲਗ ਗਏ। ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਪਨ ਦਾ ਸਾਥੀ 
ਭਾਈ ਕਮਲੀਆ ਵੀ ਰਹਿਣ ਲਗਾ। ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 

ਉਦਾਸੀ ਭੇਖ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਿਲਣ 
ਆਏ। 

ਧਰਮ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਆਪ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, ਸੀਨਗਰ, 

ਪੋਠੋਹਾਰ, ਕਾਬਲ, ਕੌਧਾਰ, ਸਿੰਧ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀ 

ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿਚ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਚਾਰ-ਯਾਤ੍ਾ ਬਿਰਧ 

ਅਵਸਥਾ ਤਕ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਸੰਨ 1624 ਈ. ਵਿਚ ਆਪ 

ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਆਏ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ 

ਪ੍ਚਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ 

ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਲਗਭਗ 150 ਸਾਲ ਦੀ ਲੈਬੀ 

ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸੈਨ 1643 ਈ. (ਸੈਮਤ 1700 

ਬਿ.) ਵਿਚ ਚੰਬੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਆਪ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ। 

ਭੱਟ- ਵਹੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਮਾਘ ਸੁਦੀ ੧, 

1685 ਬਿ./13 ਜਨਵਰੀ, 1629 ਵਿਚ ਹੋਇਆ। 

ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਨੇ “ਉਦਾਸੀ, ਸੈਪਰਦਾਇ' (ਵੇਖੋ) 
ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਪ੍ਚਾਰ ਲਈ ਚਾਰ 

ਕੇਂਦਰ (ਧੁਣੇ) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿਚ 
ਬਾਲੁ ਹਸਨਾ, ਨਾਨਕ-ਮਤਾ ਵਿਚ ਅਲਮਸਤ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ 

(ਦੱਖਣ) ਵਿਚ ਗੋਬਿੰਦਾ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ (ਜ਼ਿਲਾ 
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ) ਵਿਚ ਫੂਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। 

ਉਦਾਸੀ-ਸੈਪ੍ਰਦਾਇ ਦੀ ਇਸ਼ਟ-ਭਾਵਨਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਤਕ 

ਤਾਂ ਗੁਰੂ-ਘਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲੀ ਸਿਵਾਏ ਗਿ੍੍ਹਸਥ 

ਤਿਆਗਣ ਦੇ, ਪਰ ਬਾਦ ਵਿਚ ਬ੍ਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 



ਸਿਰੀ ਰਾਗ 

ਕਾਰਣ ਉਸ ਵਿਚ ਪੰਚ-ਦੇਵ-ਉਪਾਸਨਾ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ 

ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਦਾਸੀ ਲੋਕ ਸਿੱਖ-ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ' ਦੂਰ 

ਹੋ ਗਏ। 

ਸਿਰੀ ਰਾਗ : ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਾਗ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 
ਰਾਗ-ਮਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁਖ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਵ ਪ੍ਰਮੁਖ 

ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਵਾਰ ਮ.੪ ਦੇ ਇਕ 

ਸਲੋਕ ਵਿਚ “ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਹੈ' ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਰਾਗ 
ਦੀ ਮਹੱਤਵ-ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਇਸ 
ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ 

ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਇਸ ਰਾਗ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ 

ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ - ਭਾਗਨ ਮੈ ਸੈਲ ਰਾਗ 

ਪਾਰਸ਼ ਖਾਨ ਹੈ/ 
ਇਹ ਪੂਰਵੀ ਨਾਟ ਦਾ ਔੜਵ ਸੰਪੂਰਣ ਰਾਗ ਹੈ। ਇਸ 

ਦੇ ਗਾਉਣ' ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਿਛਲਾ ਪਹਿਰ ਜਾਂ ਲੌਢਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਰਾਗ ਦੀ ਪ੍ਕ੍ਰਿਤੀ ਰੀਭੀਰ ਅਤੇ ਸਰੂਪ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ, ਇਸ 

_ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਗਤੀ-ਮਈ ਪਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਲਈ 

ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਨਵਾਸੀ ਰਿਸ਼ੀਆਂ 

ਮੁਨੀਆਂ ਦਾ ਰਾਗ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ 

ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇਸ ਵਿਚ ਰਚੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ 

ਅਧਿਕਤਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਰਸੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। 

ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਕੀ ਵਾਰ, ਮਹਲਾ ੪ : ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਚ ਕੁਲ 
21 ਪਉੜੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ 

ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜ ਪੰਜ ਤੁਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਹਰ ਇਕ ਪਉੜੀ ਨਾਲ ਦੋ ਦੋ ਸਲੋਕ ਦਰਜ ਹਨ, ਪਰ 14ਵੀਂ 

ਪਉੜੀ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 

ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 43 ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੱਤ ਸਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਵ ਦੇ, ਦੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਦੇ, 33 ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ 

ਅਤੇ ਇਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ 

ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ, ਦੋਂ 

ਤੋ ਲੈ ਕੇ 11 ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਸਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਉੜੀਆਂ 

ਅਤੇ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ 

ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਚ, ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਇਕ ਜੀਵ ਦਾ 

ਸਿਰੀ ਰਾਗ (ਬਾਣੀ) 

ਪ੍ਤਿਪਾਲਕ ਅਤੇ ਰਖਿਅਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋ' ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

`ਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਸਾਰਿਕ ਕੁਚੱਕਰਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਮਨਂਖ-ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੂਲ ਮਨੌਰਥ ਹੈ। 

ਗੁਰੁ ਦੇ ਦਸੇ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਚਲ ਕੇ ਭਗਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸੈਸਾਰ- 

ਸਾਗਰ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੌੱਖ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ 

ਮਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੈਸਾਰਿਕ ਪਰਪੰਚ 

ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਈਸ਼ਵਰੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ 

ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। 

ਸਿਰੀ ਰਾਗ (ਬਾਣੀ) : ਇਸ ਰਾਗ ਅਧੀਨ ਕੁਲ 100 

ਚਉਪਦੇ , 29 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, 4 ਪਹਿਰੇ, 3 ਛੰਤ, 1 ਵਣਜਾਰਾ- 

ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮਹਲਾ 8 ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪੰਜ 

ਸ਼ਬਦ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਹਨ। 

ਇਕ ਸੌ ਚਉਪਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 33 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 

ਦੇ ਰਚੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ, 28 ਵਿਚ 

ਚਾਰ ਚਾਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿਚ ਪੰਜ ਪੰਜ ਪਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗੁਰੂ 

ਜੀ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ 

ਅਧਿਕ ਬਲ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ 

ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਉਪਰੈਤ ਹੀ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣਾ 

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ 31 ਚਉਪਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ 

ਤਿਪਦਾ, 26 ਚਉਪਦੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪੰਚਪਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ, ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਸਮਰਥਤਾ ਉਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਦਸਿਆ ਗਿਆ 

ਹੈ। ਹਰਿ-ਭਗਤੀ, ਅਸਲ ਵਿਚ, ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਹੈ। 

ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਖੰਡ ਜਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਲੌੜ 

ਨਹੀਂ - ਹਰਿ ਭਗ/ਤ ਹ/ਨ ਕਾ //ਆਨ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰਨਾਮ ਕਰ 

ਬਚਾਰ / ਪਾਖੀਡਿ ਭਗ/ਤਿ ਨ ਹੌਵਈੰ ਦੁ/ੜਿਧਾ ਬੋਲ ਖੁਆ / 

... ਗੁ .ਗੰ.੨੮)। 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ 6 ਚਉਪਦਿਆਂ ਵਿਚ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਨ ਕਰਨ ਜਾਂ 

ਨਿਗੁਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ 

- ਜਨਾ ਸੱਤਿਗ੍ਰਿ ਪੁਰਸ਼ ਨ ਭੋਟਿਓਂ ਸੈ ਭਾਗਹਨੈਣ ਵਨ 

ਕਾਲ / ਓਇ /ਫ/ਨੇ /ਫਿਰਿ ਜੋਨਿ ਭਾਵਾਈਆ/ਹ /ਵਾ/ਚ /ਵਸ਼ਟਾ 

ਕਾਰ /ਵਿਕਰਾਲ /... (ਗੁ .ਹੂੰ .੪੦)। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੇ 30 ਚਉਪਦਿਆਂ ਵਿਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕਤਾ ਅਤੇ ਕਰਣ-ਕਾਰਣ 



ਸਿਰੀ ਰਾਗ (ਬਾਣੀ) 

ਸਮਰਥਤਾ ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਜਾਣ 

ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਕੁਲ 29 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਵਿਚੋ 18 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 

ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸਪਤਪਦੀ, 14 

ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, ਇਕ ਨੰਂ-ਪਦੀ, ਇਕ ਦਸਪਦੀ ਅਤੇ ਇਕ 

ਚੌਬੀਸ-ਪਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 17 ਆਰੈਭ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ 

ਅਤੇ ਇਕ 28ਵੇਂ “ਅੰਕ” ਉਤੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਰਿ-ਭਗਤੀ, 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਕਰਮ-ਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ 

ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਅੱਠ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ 
ਵਿਚ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਪਾਖੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਏ 

ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੋ 
ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 

ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਲਾਭ ਉਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ 

ਗਿਆ ਹੈ - ਜਾ ਕਉਂ ਸ਼ਕਲ ਆਤਿ ਬਣੰ ਢੋਈ ਕੋਇ ਨ 

ਦੀਏ / ਲਾਗੂ ਹੋਇ ਦੁਸ਼ਮਨਾ ਸ਼ਾਕ /ਡ ਤਜਿ ਥਲੇ / ਸਭੋ ਭਜ 
ਆਸ਼ਰਾ ਚੁਕੀ ਸਭਾ ਅਸਰਾਂ / /ਚ/ਤਿ ਆਵੰ ਓਸ ਪਾਰਲਹਹਮ 

ਲਗੀ ਨ ਤਤੀ ਵਾਉਂ /... (ਗੁ ਰੰ .੭੦)। 

ਇਨ੍ਹਾਂ 27 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੋ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ 

ਦਰਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਇਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਉਤੇ ਗਿਣਤੀ 

ਅੰਕ 29 ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ' ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ 

ਹੋਣਾ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ 
ਵਿਚ 24 ਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ 

ਅਤੇ ਸਾਧ-ਸੈਗਤਿ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਉਤੇ ਪ੍ਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਗਿਆ 

ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਲਿਖੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿਚ 21 

ਪਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੈਗ ਵਿਚ 

ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ 
ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਤੋ' ਬਾਦ ਚਾਰ ਪਹਿਰੇ ਲਿਖੇ 
ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰਾ ਇੰਦਰਾਜ ਹੈ। 

ਕੁਲ ਤਿੰਨ ਛੰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੁ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ 

ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜ ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਛੰਤ ਵਿਚ ਬਾਬਲ ਦੇ 

ਘਰੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਵੇਲੇ ਪੁੱਤਰੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ 

ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਦਾਜ, ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁੰਦਰ 
ਵਸਤਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਪਾਪਤ 

ਹੋ ਸਕੇ। 

ਦੂਜਾ ਛੰਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ 

ਸਿਰੀ ਰਾਗ (ਬਾਣੀ) 

ਵਿਚ ਪੰਜ ਪਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਚੌਹਾਂ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 

ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕਤਾ ਉਤੇ ਬਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰੰਮਾ- 

ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਮਨ ਨੂੰ ਲੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਤੀਜਾ 

ਛੰਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ 

ਵਿਧਾਨ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਲ ਪੰਜ ਪਦੇ 

ਹਨ । ਹਰ ਪਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਇਕ “ਡਖਣਾ” 

ਹੈ। ਇਹ ਦੋਹਿਰੇ ਦਾ ਨਾਮਾਂਤਰ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਤਾਨ/ ਸਾਹੀਵਾਲ 

ਦੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਡਖਣੇ ਤੋਂ 

ਬਾਦ “ਛੌਤ' ਉਪ-ਸਿਰਲੋੇਖ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਪਦਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ 

ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜੇ ਪਦੇ ਛੇ ਛੇ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੰਡਲੀਆ ਛੰਦ 

ਦੇ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੀਮਾ ਤਕ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ 

ਗੱਲ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ - ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਇਆਲ 
/ਕਾਰਪਾਲ ਭੌਟਤ ਹਰੇ ਕਾਸ਼ ਜੌੰਧ ਲੋਭ #ਆ/ਨਿਆ/ ਕਥਨੁ ਨ 

ਜਾਇ ਅਕਲ ਸਾਆਮੰ ਸ਼ਦਕੰ ਜਾ/ਇ ਨਾਨਕ ਵਾਨਿਆ/ 

ਛੰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਕ “ਵਣਜਾਰਾ” ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ 

ਮ.੪ ਦਰਜ ਹੈਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਇੰਦਰਾਜ ਲਿਖੇ ਹਨ। 

ਭਗਤ-ਬਾਣੀ ਅਧੀਨ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਕੁਲ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ 

ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਰੈਭ ਵਿਚ “ਏਕ 

ਸੁਆਨ ਕੈ ਘਰਿ ਗਾਵਣਾ' ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਲ 

ਤਿੰਨ ਪਦੇ ਅਤੇ ਦੋ “ਰਹਾਉ” ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ-ਪਸਾਰੇ ਤੋਂ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਵਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ 

ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਲ ਪੰਜ ਪਦੇ 

ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਇਕ “ਰਹਾਉ” ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 
ਕਾਰਣ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉਤੇ ਝਾਤ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। 
ਤੀਜਾ ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਚਾਰ ਪਦੇ 

ਅਤੇ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦਾ “ਰਹਾਉ” ਹੈ। ਭੱਠੀ ਦੇ ਰੂਪਕ ਰਾਹੀ' ਰਾਮ 

-ਰਸਾਇਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਉਤੇ ਝਾਤ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। 

ਚੌਥਾ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਦਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਨੂੰ “ਪਹਰਿਆ 

ਕੈ ਘਰਿ ਗਾਵਣਾ” ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜ ਪਦੇ 

ਅਤੇ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਇਕ “ਰਹਾਉ” ਹੈ। ਜਪ-ਤਪ ਆਦਿ ਨੂੰ 
ਛਡ ਕੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 

ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੱਖ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਪੰਜਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਪਦੇ 

ਅਤੇ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦਾ “ਰਹਾਉ” ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ 

ਜੀਵਾਤਮਾ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣੇ ਕੜੇ, 

ਜਲ ਅਤੇ ਜਲ-ਤਰੈਗ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਸੈਬੈਧ ਰਾਹੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ 



ਸ਼ਿਵ, ਦੇਵਤਾ 

ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ - ਤੌਗੰ ਮੌਹੀੰ ਮੰਗੀ ਤੰਗੀ ਅੰਤਰ ਕੰਸ਼ਾ/ 

ਕਨਕ ਕਾਂਟੋਕ ਜਲ ਤਰੰਗ ਲੰਸ਼ਾ / 

ਸ਼ਿਵ, ਦੇਵਤਾ : ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ 
ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਦੇ ਗੁਣ ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਸਨਕਾਦਿਕ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, 

ਉਸ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਪਾਣ ਸਥਿਤ ਹਨ -- ਨਵ ਸਨਕਾ/ਦਕ ਜਸ 

ਗਾਨ ਗਾਵਹਿ ਤਾਸ਼ ਝਸ/ਹ ਅੰਠੇ ਪਾਨਾਨਾਂ /(ਗੁ.ਗੰ.੩੩੯)। 

ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਦੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸ਼ਾਖਾ ਵਲੋਂ 

ਇਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਿਵ ਆਦਿ-ਦੇਵ ਦੇ ਰੂਪ 

ਵਿਚ ਮਾਨਤਾ ਪਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 'ਸ਼ਿਵ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ 

ਸ਼ੁਭ, ਮੰਗਲ ਜਾਂ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 

ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਲਈ 

ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਾਚੀਨਤਮ ਦੇਵਤਾ 

ਵਜੋਂ ਪ੍ਤਿਸ਼ਿਠਿਤ ਹਨ। ਹੜ੍ਹੱਪਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਜੋਦਾਰੇ ਦੀ ਖੁਦਾਈ 

ਤੋਂ ਜਿਸ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪਰਿਚੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋੱ 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਉਦੋਂ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਉਤੇ ਵਿਆਪਕ 

ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਸ਼ਿਵ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਨਾਰਯ ਦੇਵਤਾ ਹਨ ਅਤੇ 

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਰਯਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੇ 
ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਆਰਯ-ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ 

ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਨਵੇਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ 

ਲਗੀ।“ਰਿਗਵੇਦ” ਦੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਦੇਵਤਿਆਂ (ਵਿਸ਼ਣੂ , ਇੰਦ , ਰਦ , 

ਅਗਨੀ, ਸੂਰਜ, ਵਰੁਣ) ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਰੁਦ੍-ਰੁਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 

ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੁਦ ਦਾ ਅਰਥ ਭਿਆਨਕ ਧੁਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 

ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਰਦੂ ਪ੍ਕ੍ਿਤੀ ਦੀ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ 
ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੈ। 'ਰੁਦ੍ ', 'ਸ਼ਿਵ' ਦਾ ਇਕ ਨਾਮਾਂਤਰ 

ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਸੈਘਾਰਕ ਪ੍ਰਵਿੱਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।“ਰਿਗ-ਵੇਦ' 

ਵਿਚ ਰੁਦ ਦੇ ਨਾਮਾਂਤਰ ਵਜੋਂ 'ਸ਼ੈਭੂ" ਅਤੇ “ਹਰ” ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ 
ਵਰਤੋ' ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।“ਯਜੁਰਵੇਦ' (ਸ਼ਤਰੁਦ੍ਰਿਯ ਸੂਕ੍ਤ) 

ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਸ਼ਿਵ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ` ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ 

ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਲਕੰਠ, ਭਵ, ਗਿਰੀਸ਼, ਹਰ, ਸ਼ਰਵ 

ਆਦਿ ਨਾਮਾਂਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਂ । 

“ਅਥਰਵਵੇਦ” ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਲਈ ਮਹਾਦੇਵ , ਭੂਤ-ਪਤੀ, ਭਵ, 

ਸ਼ਰਵ ਆਦਿ ਨਾਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਬਾਹਮਣ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਮਹਾਦੇਵ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਨਾ 

ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯੱਗ-ਭਾਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ 
ਰਚੈਤਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। 

'ਮਾਂਡੂਕ੍ਯ ਉਪਨਿਸ਼ਦ' ਦੇ 'ਨਾਂਤ:ਪ੍ਰਗਿਯ' ਅਤੇ 'ਅਮਾਤ੍ਰਸ਼ਚਤੁਰਥ:' 
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ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਨਿਰਗੁਣ-ਤੁਰੀਯ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ 
ਗਈ ਹੈ। “ਕੈਵਲ੍ਯ-ਉਪਨਿਸ਼ਦ” ਵਿਚ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ 

ਅਨੋਕਤਾ ਵਿਚ ਪਰਮ-ਬ੍ਹਮ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 

ਲਈ ਜਿਸ ਤ੍ਰਿਦੇਵ-ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ, ਉਸ ਵਿਚ 

ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋ' ਦੇਵਤੇ 

(ਬ੍ਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਣੂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ) ਪਰਮ-ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ 

ਰੂਪ ਹਨ ਜੋ ਕੁਮਵਾਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ, ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ 

ਸੈਘਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਉਪਾਸਨਾ ਖੇਤਰ 

ਵਿਚ ਬ੍ਹਮਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਘਟਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਣੂ ਨੂੰ 

ਸ਼ਿਵ ਵਾਂਗ ਸੁਤੰਤਰ ਦੇਵਤ੍ਰ ਪਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ 

ਦੇ ਸੈਬੈਧ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ 

ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਧਰਮ-ਅੰਦੋਲਨ ਚਲੇ। ਪਰ ਸ਼ਿਵ- 

ਉਪਾਸਨਾ ਲਈ ਇਤਨਾ ਉਚੇਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 

ਲੋਕ-ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋੱ 

ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਸ਼ਿਵ-ਤੀਰਥਾਂ 

ਅਤੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦ੍ਰਾਦਸ਼ 

ਜੋਤਿਲਿਗ (ਸੋਮਨਾਥ, ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ, ਮਹਾਕਾਲ, ਓਂਕਾਰੇਸ਼ੂਰ, 

ਕੇਦਾਰਨਾਥ, ਭੀਮ-ਸ਼ੰਕਰ, ਨਾਗੇਸ਼੍ਰ, ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ, 

ਤਯੰਬਕੇਸ਼ੂਰ, ਵੈਦਨਾਥ, ਰਾਮਸੇਸ਼੍ਰ, ਧਿ੍ਸ਼ਣੇਸ਼ੂਰ) ਅਤੇ 

ਪੰਚ-ਤੱਤ੍ਰ-ਲਿੰਗ (ਪਿਿਥਵੀ-ਲਿਗ, ਜਲਲਿੰਗ, ਤੇਜੋਲਿਗ, 

ਵਾਯੁਲਿੰਗ, ਆਕਾਸ਼ਲਿੰਗ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਂ 

ਇਲਾਵਾ ਪਸ਼ੂਪਤਿਨਾਥ, ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ, ਕੁੰਡੇਸ਼ੂਰ, ਬਿ੍ਹਦੀਸ਼ੂਰ, 

ਮਹਾਦੇਵ, ਏਕਲਿੰਗ, ਗੌਰੀਸ਼ੋਕਰ ਆਦਿ ਸ਼ਿਵ-ਮੰਦਿਰ ਵੀ 

ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ। 

“ਸਕੰਦ-ਪੁਰਾਣ” ਅਤੇ 'ਲਿਗ-ਪੁਰਾਣ” ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ 

ਨੂੰ ਯੋਗ-ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮੋਢੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 

“ਸ਼ਿਵ-ਪੁਰਾਣ” (ਵਾਯਵੀਯ ਸਹਿੰਤਾ) ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਦੁਆਰਾ 

28 ਆਚਾਰਯਾਂ ਅਤੇ 112 ਉਪ-ਆਚਾਰਯਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਵਿਚ 

ਦੀਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਏ 

ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ ਪਾਤੌਜਲਿ 

ਨੇ ਯੋਗ-ਸੂਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 

ਸ਼ੈਵ-ਮਤ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਤ ਹੈ। ਰ੍ 

ਵੇਦਾਂ , ਬਾਹਮਣ-ਗ੍ੰਥਾਂ ਅਤੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ 

ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮਾਂਤਰਾ ਦਾ ਉਲੋਖ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੈਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 
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ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਲਮੀਕੀ-ਰਾਮਾਇਣ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਅਤੇ 

ਪੁਰਾਣ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਅਨੋਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬ੍ਰਿੱਤਾਂਤਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ 

ਹੋਣ ਲਗੀ ਜੋ ਬਾਦ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ-ਕਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਣੇ। ਇਹ 

ਬ੍ਰਿੱਤਾਂਤ ਦੋ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਆਖਿਆਨ ਜਾਂ 

ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਉਪਾਖਿਆਨ ਜਾਂ 

ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਸੈਗ ਪ੍ਰਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 

ਵਿਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 

ਸ਼ਿਵ-ਕਥਾ ਦਾ ਰੂਪ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ 
ਅੱਖਰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। 

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਅਭਿੰਨਤਾ ਕਾਰਣ 

ਸ਼ਿਵ ਅਰਧ-ਨਾਰੀਸ਼ੂਰ ਵੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 
ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਣੂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 
ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਭੀ-ਕਮਲ ਤੋਂ ਬ੍ਹਮਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ। 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਉਤਪੱਤੀ 
ਦਾ ਕਾਰਜ-ਭਾਰ ਸੈਭਾਲਿਆ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੇ ਦੈਂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਸਮੁੰਦਰ ਰਿੜਕਣ ਵੇਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ (ਕਾਲ-ਕੂਟ) ਨੂੰ 
ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਸੈਸਾਰ ਨੂੰ 
ਵਿਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਠ 
ਵਿਚ ਧਾਰਣ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਭਾਵ ਕਾਰਣ ਗਲੇ 
ਦੇ ਨੀਲਾ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮਾਂਤਰ “ਨੀਲਕੌਠ” ਹੋ 
ਗਿਆ। ਦਕ੍ਸ਼ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਉਮਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ 

ਹੋਇਆ ਪਰ ਦਕ੍ਸ਼ ਵਲੋ ਕੀਤੇ ਯੱਗ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਨ 
ਬੁਲਾਉਣ ਕਾਰਣ ਉਮਾ ਨੇ ਅਗਨੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ 

ਆਪ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ ਉਮਾ ਨੇ 
ਹਿਮਾਲਯ ਪਰਬਤ (ਸ਼ੈਲੇਂਦ) ਦੇ ਘਰ ਮੇਨਾ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਪੁੱਤਰੀ 

ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਬਤੀ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 
ਹੋਈ। 

ਤਾਰਕਾਸੁਰ ਦੇ ਡਰ ਤੋ ਖ਼ਲਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਦੇਵਤਿਆਂ 
ਨੇ ਸ਼ਿਵ-ਪਾਰਬਤੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ 
ਇਸ ਦੈਪਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੈਤਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ 

ਉੱਧਾਰ ਸੰਭਵ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਮ-ਦੇਵ ਨੂੰ ਉਕਸਾ 
ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਕੌਲ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਉਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਤੀਜੇ ਨੇਤਰ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਦਿਨ 
ਤੌਂ ਕਾਮ ਦਾ ਨਾਂ 'ਅਨੰਗ' (ਅਸਰੀਰੀ) ਪ੍ਚਲਿਤ ਹੋਇਆ। 
ਆਖਿਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਦੁਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਨੇ 
ਪਾਰਬਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਤਦਉਪਰੇਤ ਪਾਰਬਤੀ ਨੇ 
ਕਾਰਤੀਕੇਯ ਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ 
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ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਤਾਰਕਾਸੁਰ 

ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਭੈ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਰਵਾਣੀ ਨਾਂ 
ਦੇ ਮੋਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਧਨੁਸ਼ ਅਤੇ 

ਤੀਰ ਧਾਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੌਮਾਰੀ (ਨਾਮਾਂਤਰ 

ਸੇਨਾ) ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਨਾਂ ਪ੍ਚਲਿਤ ਹਨ। 
ਜਿਵੇਂ ਮੰਗਲ-ਗੁਹ, ਸਕੰਦ, ਖਟਾਨਨ, ਤਾਰਕਾਰਿ, ਤਾਰਕਜਿਤ, 

ਸ਼ਕਤੀਧਰ ਆਦਿ। ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੇ ਬਟਾਲੇ ਵਿਚ 

ਅਚਲ ਮੰਦਿਰ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਸਮਾਧੀ ਲਈ। 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਲਗੀ ਤਾਂ ਗਣਾ ਦੇ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ 
ਨ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਣੇਸ਼ 

ਨੂੰ ਦੁਆਰ ਉਤੇ ਚੌਕਸੀ ਲਈ ਬਿਠਾ ਗਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 

ਸ਼ਿਵ ਆਏ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਗੇ। ਗਣੇਸ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਲੋਂ' 
ਰੋਕੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਗਣੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਰ ਧੜ ਨਾਲੋਂ 

ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਬਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ 

ਚਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਈ। ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਪਾਰਬਤੀ ਦਾ 

ਦੁਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਥੀ ਦਾ ਸਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਗਣੇਸ਼ ਦੇ 

ਧੜ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ 'ਗਜਾਨਨ” 

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਣਪਤੀ , ਵਿਘਨੇਸ਼ੂਰ, 

ਪਰਸ਼ੁਪਾਣੀ, ਇਕਦੌਤ, ਲੈਥੋਦਰ ਆਦਿ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮਾਂਤਰ 

ਹਨ। ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਦਾ ਇਹ ਇਕ ਪੂਜਣਯੋਗ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਅਤੇ ਵਿਘਨ-ਹਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਵਤਾ 

ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਮੰਗਲਮਈ ਕਾਰਜਾਂ 
ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਟੇ ਪਰ ਮਧਰੇ 

ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰੋਗ ਲਾਲ ਅਥਵਾ ਪੀਲਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਦਾ ਪੇਟ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਸਿਰ ਹਾਥੀ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 

ਇਕ ਦੌਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚਾਰ ਹੱਥ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੈਖ, 

ਚਕ, ਗਦਾ ਅਤੇ ਕਮਲ ਧਾਰਣ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਚੂਹੇ 

ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਡੂ ਇਸ ਦਾ ਮਨ-ਪਿਆਰਾ 
ਭੋਜਨ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਤਨੀਆਂ ਹਨ। 

ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪਤਨੀ ਲਿਖਿਆ 

ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਆਸ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ 

ਮਹਾਭਾਰਤ ਲਿਖਵਾਉਣ ਦਾ ਕੌਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਗਲ-ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਣੇਸ਼ ਪ੍ਤਿ 
ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਤਾਰਕਾਸੁਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ 



ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਤਪਸਿਆ ਦੇ ਬਲ ̀ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਸੈਨ ਕੀਤਾ 

ਅਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਣ ਗਏ । 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕਿੜ ਕਢਣ ਲਈ 

ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਕਾਸੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤਾਂ ਨ 

ਬਚਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਅਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ । ਸ਼ਿਵ 

ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਪਿ੍ਥਵੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਥ 

ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਸਹਿਤ ਤ੍ਰਿਪੁਰ ਉਤੇ 

ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ। 

ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਸਰਾਪ ਕਾਰਣ ਪੀੜਿਤ ਰਾਜਾ ਸਗਰ ਨੇ 

ਸੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਭਗੀਰਥ ਰਾਜੇ 

ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਉਤਰਦੀ ਰੀਗਾ ਨੂੰ 

ਆਪਣੀਆਂ ਜਟਾਵਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਾਤਾਲ 

ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਸਗਰ-ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਉੱਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਲੋਕ 

ਕੀਤਾ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਤਰੇਤਾ-ਯੁਗ ਵਿਚ ਸੀ 

ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੁਆਪਰ ਵਿਚ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦੇ 

ਕੇ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਅਗੇ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 

ਭਗਤ ਬਾਣਾਸੁਰ ਦੀ ਰਖਿਆ ਲਈ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨਾਲ ਯੁੱਧ 

ਕੀਤਾ। ਰ੍ 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਦਾ ਸਹੀ ਵਿਕਾਸ 

ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਸੰਪਰਦਾਇਕ 

ਰੁਚੀ ਅਧੀਨ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ 

ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਸ਼ਟ-ਦੇਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆਨਾਂ ਦੀ 

ਸਿਰਜਨਾ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਇਕ ਉਪਾਸਕ-ਗੁਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ 

-ਦੇਵ ਨੂੰ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀ-ਸੈਪੰਨ ਪਰਮ-ਤੱਤ੍ਰ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ। 

ਫਲਸਰੂਪ ਸ਼ਿਵ ਸੈਘਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੈਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ 

ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਬਣ ਗਏ । ਤ੍ਰਿਦੇਵਾਂ 

ਵਿਚੋਂ ਵਿਸ਼ਣੂ ਅਤੇ ਬ੍ਹਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਹੀ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਰੂਪ 

ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 

ਮੁੱਖ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ “ਮਹੇਸ਼” ਅਥਵਾ “ਮਹਾਦੇਵ” ਕਿਹਾ ਜਾਣ 

ਲਗਿਆ। ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਭਗਤੀ ਅਥਵਾ ਪੂਜਾ ਦਾ ਆਰੈਭ-ਸੂਤਰ 

ਲਭਣਾ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਸਰਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਤਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸੈਕਲਪ ਈਸਵੀ ਸੈਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 

ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਯੋਗੀ-ਰਾਜ ਬਣ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਣ ਤੇ ਪੁਸ਼ਾਕ ਲਈ 
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ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖਲ੍ਹ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਸਿਰ ਉਤੇ ਜਟਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 

ਵਿਚੋਂ ਗੈਗਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਟਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦੂਜ ਦਾ 

ਚੰਦਮਾ ਸਜਿਆ ਹੈ। ਮਸਤਕ ਵਿਚ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ 

ਖੁਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਪਰਲੋ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਲ-ਕੂਟ 

ਪਾਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਗਲੇ ਦਾ ਰੈਗ ਨੀਲਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 

ਅਤੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਸੱਪ ਲਿਪਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਉਤੇ ਭਸਮ 

ਅਤੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਤ੍੍ਿਸ਼ੂਲ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਵਾਹਨ 

ਨੰਦੀ ਨਾਂ ਦਾ ਬਲਦ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਦਾ ਪਾਰਬਤੀ 

ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਗਣਾਂ ਨਾਲ ਸਦਾ ਘਿਰੇ ਰਹਿੰਦੇ 

_ ਹਨ। ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਧਨੁਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ 'ਪਿਨਾਕ” ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਦਾ ਇਕ ਨਾਮਾਂਤਰ 'ਪਿਨਾਕਪਾਣੀ” ਵੀ ਹੈ। 

___ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਨਟਰਾਜ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਬਾਹਵਾਂ ਹਨ; 

ਇਕ ਹੱਥ ਵਿਚ ਡਮਰੂ, ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਅਗਨੀ, ਤੀਜੇ ਵਿਚ ਨਿਰਭੈ 

ਭਾਵ ਦੀ ਮੁਦ੍ਾ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਸੈਕੇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ 

ਹੈ। ਇਹ ਸੈਕੇਤ ਉਸ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਲ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਸ਼ਿਵ 

ਖੜੋਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਇੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਤਣ 

ਦਾ ਸੈਕੇਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਸੈਗੀਤ ਦਾ ਸੁਆਮੀ 

ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਨਾਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 

ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 

ਜੋ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਰੂਪ ਵਿਚ 

ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਅਥਵਾ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿਚ ਨਰ-ਮੁੰਡ-ਮਾਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭੂਤਾਂ-ਪ੍ਤਾਂ 

ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਿਰਿਆ ਰੂਪ ਮਹਾ-ਪਰਲੋ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ 

ਹੈ। ਇਸੇ ਰੂਪ ਕਾਰਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੂਤੇਸ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਮੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੀ 

ਅਵਤਾਰ-ਪਰੈਪਰਾ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਕਈ ਅਵਤਾਰਾਂ 

ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 'ਸ਼ਿਵ-ਪੁਰਾਣ' 

ਵਿਚ ਵਰਣਿਤ ਦਸ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ 

ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਮਹਾਕਾਲ ਸਰਬ ਪ੍ਰਮੁਖ 

ਹੈ। ਕਾਲੀ ਅਥਵਾ ਮਹਾਕਾਲੀ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀ 

ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸ਼ਿਵ ਅਪੁਰਣ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 

“ਅਰਧਾਨਾਰੀਸ਼ੂਰ” ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਸ਼ਿਵ' ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ 

ਸਿਹਾਰੀ ਨੂੰ 'ਸ਼ਕਤੀ” ਵਾਚਕ ਮੰਨ ਕੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ 'ਸ਼ਿਵਾਂ 

ਕੇਵਲ 'ਸ਼ਵ” ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਨਵੈਵਾਦੀ ਰੁਚੀ ਅਧੀਨ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਣੂ ਨਾਲ ਸੈਬਧ ਜੋੜਨ ਲਈ “ਹਰਿ-ਹਰ” ਦੀ 
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ਜੋੜੀ ਵਜੋਂ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਜਨਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਜਨਨ-ਇੰਦੀ 

ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਪੱਥ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਮਝਿਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ-ਲਿੰਗ ਪੂਜਾ ਦਾ ਉਲੇਖ ਵੈਦਿਕ ਸਾਹਿਤ 

ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ “ਮਹਾਭਾਰਤ” ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

(ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਦ ਵਿਚ ਪਏ ਰਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ)। ਪਰ 
ਮੋਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪੂਜਾ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ 

ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। 'ਸ਼ਿਵ-ਪੁਰਾਣ' 

(ਪੂਰਵਾਰਧ) ਅਨੁਸਾਰ ਸਤੀ (ਪਾਰਬਤੀ) ਦੀ ਮਿ੍ਤੂ ਤੋਂ ਬਾਦ 

ਉਸ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਨੰਗ-ਧੜੋਗ ਫਿਰਨ ਲਗੇ। ਬਨ 

ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀਆ 

ਪਤਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਿਪਟਣ ਲਗ ਗਈਆਂ। ਕੇਂਧਵਾਨ 

ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਉਸ 

ਦਾ ਲਿਗ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਡਿਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਪਾਤਾਲ ਜਾ 

ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਕਰੋਧ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 

ਭਿਆਨਕ ਲੀਲਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪ੍੍ਥਵੀ 

ਉਤੇ ਪਰਲੋ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵ 

ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਲਈ 

ਮਨਾਇਆ ਅਤੇ ਲਿਗ-ਪੁਜਾ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। 

ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਲਿਗ ਧਾਰਣ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਗ ਦੀ 

ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸ਼ਿਵ-ਲਿਗ-ਪੂਜਾ 
ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲ ਪਈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ-ਲਿਗ-ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ-ਪੂਜਾ 

ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਇਕ-ਸਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। 

ਸ਼ਿਵ ਆਪਣੇ ਰੂਪਾਕਾਰ ਤੋਂ ਅਨਾਰਯ ਦੇਵਤਾ ਪ੍ਰਤੀਤ 

ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕ ਮਾਨਤਾ ਕਾਰਣ 

ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰ੍ਮੂਰਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ 

ਜਾਣ ਲਗਿਆ। ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ 
ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ 

ਹੋ ਕੇ ਵਰਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਤ ਸਕਣਾ ਜਾਂ ਅਧੀਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਰਲ 

ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਉਦਾਰਤਾ ਕਾਰਣ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ “ਭੋਲੇ-ਨਾਥ' 
ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਵ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ 

ਵਿਚ ਅਤਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਥਾਨ 
ਰਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਬੈਧੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਅਲੌਕਿਕ 

ਬਿਰਿੱਤਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਣਾਵਾਂ ਵਿਕਸਿਤ 

ਹੋਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲਗਭਗ ਮੰਗਲਮਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਸ਼ਿਵ, ਦੇਵਤਾ 

ਦੇ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਤ ਕਿਸੇ ਨ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਕਲਿਆਣ 
ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਤਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 

ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰਾਧਾਰਾ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਹੋਈ, ਉਸ ਕਾਰਣ 

ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਵਿੱਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ 

ਜੋ ਅਗੇ ਚਲ ਕੇ ਸ਼ੈਵ-ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਸਿੱਧ ਹੋਈ। 

ਹੋਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤਿ-ਅਭਿਗਿਆ ਸੈਪ੍ਦਾਇ, ਲਿਗਾਯਤ 

ਸੰਪ੍ਦਾਇ (ਵੀਰ-ਸ਼ੈਵ ਮਤ), ਸ਼ੈਂਵ ਸਿਧਾਂਤ, ਨਕੁਲੀਸ਼ 

ਸੈਪ੍ਰਦਾਇ (ਪਾਸ਼ੁਪਤ ਦਰਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਰਸੇਸ਼ੂਰ ਦਰਸ਼ਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਸੈਪ੍ਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ 'ਸ਼ੈਵਾਗਮ” ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲਗਿਆ। 

'ਮਹਾਭਾਰਤ” ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ-ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦੇ ਚਾਰ ਮਤ 

ਦਸੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੈਵ, ਪਾਸ਼ੂਪਤ, ਕਾਲਦਮਨ ਅਤੇ 

ਕਾਪਾਲਿਕ। ਕਾਲਦਮਨ ਦਾ ਇਕ ਨਾਮਾਂਤਰ 'ਕਾਲਾਮੁਖ” ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲਾਮੁਖ ਅਤੇ ਕਾਪਾਲਿਕ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਰੁਦ 

ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਮਮਾਰਗੀ 
ਸ਼ੈਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਉਪਾਸਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ 

ਪੂਰਣ ਬ੍ਰਹਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਜਗਤ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ, 

ਪਾਲਨਾ ਅਤੇ ਸੈਘਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਹੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ 

ਅਤੇ ਜਗਤ ਉਸ ਦੀ ਵਿਰਾਟ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਜੀਵ ਅਤੇ 

ਜਗਤ ਸ਼ਿਵ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮਿਥਿਆ ਜਾਂ ਅਸਤਿ 

ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਅਤੇ ਸੈਘਾਰ ਸਦਾ 

ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਦਾ ਜਗਤ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਸੰਬੰਧੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੇਦਾਂਤ ਤੋ 

ਬਿਲਕੁਲ ਭਿੰਨ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ 
ਸਥਾਨ ਹੈ। ਆਰਯਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ 

ਉਪਾਸਨਾ ਦੀ ਪਰੈਪਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਨ-ਜੀਵਨ 

ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ, ਅਨਾਰਯ 

ਦੇਵਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਆਰਯ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ 
ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਕੜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ 
ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੈਬੰਧਿਤ ਅਨੇਕ 

ਸ਼ਿਵਾਲੇ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਧਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ 

ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ੈਵ-ਮਤ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨਾਥ- 

ਯੋਗੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ-ਕਾਲ ਵਿਚ 

ਭਾਵੇਂ ਨਾਥ-ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਿਆ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ 
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ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਸਿਰੀ ਚੰਦ ਅਤੇ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਉਦਾਸੀ-ਮਤ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੈਵ 

ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਸੰਤ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ-ਉਪਾਸਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ 

ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਆ। ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਸੈਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ 

ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਪਾਂਡੇ ਤੁਮਰਾ ਮਹਾਦੇਓਂ ਧਉਂਲੰ 

ਬਲਦ ਚੜਿਆ ਆਵਤ ਦਸਿਆ ਥਾ /(ਗੁ.ਰੰ.੮੭੫)। ਅਸਲ 

ਵਿਚ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੈਕਰ ਅਤੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ 

ਵੀ “ਹਰਿ” ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ - ਸੰਕਰ ਕੀੜਿ 

ਤੰਤ?ਸ਼ ਧਿਆ/ਇਓ ਨਹਾ ਲਾ/ਨਓ ਹਾਰ ਮਰਮਆਾਮ/ 

(ਗੁ.ਗੰੰ.੭੧੯)। 

ਸਿਵਨਗਰੀ : ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਨਿਵਾਸ-ਸਥਾਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੰਥ 

ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਇਹ ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ 

ਹੈ - ਨਵ ਨਗਗਾੀ ਆਹੇ ਆਸ਼ਣ ਬੰਸ਼ਉਂ / (ਗੁ .ਰੰ .੩੬੦)। 

ਵੇਖੋ “ਸ਼ਿਵ ਦੇਵਤਾ”। 

ਸਿਵਪੁਰੀ : ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਨਿਵਾਸ- 

ਸਥਾਨ! (ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਵੇਖੋ 'ਸ਼ਿਵ ਦੇਵਤਾ), ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ 

ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਕਈ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, 

ਜਿਵੇਂ (1) ਕੈਲਾਸ਼ - ਸਿਵ੫ਗਾੀੰ ਕਾ ਨੋਇਗਾ ਕਾਲਾ। (2) ਕਾਸ਼ੀ 

- ਸ਼ਗਲ ਜਨਮ /ਨਿਵਪਗੀ ਗਵਾ/ਇਆ /(3) ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ 

- ਸੌ ਅਆਉਧੁਤਾੀ ।ਸਿਵਪ/ਰ ਚੜੀ / 

ਸ਼ਿਵਰਾੜ੍ੀ : ਸਿੱਖ-ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਪਰੈਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ “ਸਿਧ-ਗੋਸਟਿ” (ਵੇਖੋ) ਦੀ ਰਚਨਾ “ਅਚਲ 

ਬਟਾਲੇ” (ਵੇਖੋ) ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਿਥੇ ਉਹ ਸ਼ਿਵਰਾਤ੍ਹੀ ਦੇ ਮੇਲੇ 

ਉਤੇ ਗਏ ਸਨ। 

ਸ਼ਿਵਰਾੜੀ ਹਿੰਦੂ-ਮਤ ਦੇ ਸ਼ਿਵ-ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕ 

ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜੋ ਫਗਣ ਵਦੀ ਚੌਦਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ 

ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੌਰਾਣਿਕ ਆਖਿਆਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 

ਇਸ ਦਿਨ ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਪਾਰਬਤੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਿਨ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾੜ੍ੀ ਦਾ ਵਰਤ 

ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸ਼ਿਵ-ਭਗਤ ਮਰਦ ਅਤੇ 

ਇਸਤਰੀਆਂ ਸ਼ਿਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਿਲ ਪੱਤਰੀ, ਬੇਰ 

ਅਤੇ ਦੀਵੇ ਲੈ ਕੇ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ 

ਨੂੰ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਿਨ 

ਸੀਤਲਾ, ਦੇਵੀ 

ਕੇਵਲ ਫਲਾਹਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ 

ਸ਼ਿਵ-ਪਾਰਬਤੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਭੰਡਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ̀ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ, ਛੋਲੇ, ਕੜਾਹ ਆਦਿ 

ਅਮੀਰ ਗ਼ਰੀਬ ਸਭ ਵਿਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੱਲਦੀ 

ਹੀ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਵਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸ਼ਿਵ 

ਸਰਵਪ੍ਯ ਹੈ। 

ਅੱਜ-ਕਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵਰਾਤੀ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ 

ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੋਭਾ-ਯਾੜਾ ਕਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ 

ਦਿਨ ਸ਼ਿਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਮੋਲੇ ਵੀ ਲਗਦੇ 

ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵਰਾੜ੍ਹੀ ਦੇ 

ਮੇਲੇ ਉਤੇ ਹੀ ਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟਿ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਸਨ। 

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਅਨੁਸਾਰ - ਮੈਲਾ ਸ਼ੱਣਿ ਸਵਰਾਤਿ ਦਾ ਥਾਸ਼ਾ 

ਅਚਲ ਵਟਾਲੇ ਆਈ/(1/39)। 

ਰਜ ਸਮਾਜੀ ਜਾਂਬਨਾ ਦਰੀ ਨੰਦ ਲੈਕ ਅਪ 

ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵਰਾਤੀ ਨੂੰ 'ਰਿਸ਼ੀ-ਬੋਧ-ਉਤਸਵ” ਵਜੋਂ 

ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੁਆਮੀ ਦਯਾਨੰਦ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਰਾਤ੍ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ 

ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੂਰਤੀ-ਪੂਜਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 

ਵੈਦਿਕ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਚ ਹੀ ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਦਾ 

ਕਲਿਆਣ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਤਿਕਿਆ ਦਾ ਕਾਰਣ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਉਤੋਂ 

ਚੂਹੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸੰਗ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਠਿਆਈ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ 

ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਸ਼ਿਵ-ਲਿੰਗ : ਵੇਖੋ 'ਸ਼ਿਵ, ਦੇਵਤਾ”। 

ਸੀਹਾ ਛੀਂਬਾ, ਭਾਈ : ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 

ਇਕ ਲਿਖਾਰੀ ਜੋ ਜਾਤਿ ਦਾ ਛੀਂਬਾ ਸੀ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਵ ਨੋ ਉਤਰ-ਖੰਡ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ 

ਯਾਤ੍ਾ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਹਸੂ ਲੁਹਾਰ (ਵੇਖੋ) ਅਤੇ ਸੀਹਾ ਛੀਂਬਾ ` 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਬ੍ਹਮਦਾਸ ਪੰਡਿਤ ਪ੍ਰਤਿ ਉਚਾਰੀ 

ਬਾਣੀ ਅਤੇ 'ਮਲਾਰ ਕੀ ਵਾਰ' ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ 

-- ਤਤ ਬਾਣੀ ਹਸ਼ ਲੁਹਾਰ ਅਤੇ ਸਹੇ ਛੀਝੈ /ਲਿਥੀ /(ਪੁਰਾਤਨ 

ਜਨਮਸਾਖੀ”, ਸਾਖੀ ਅੰਕ 49)। 

ਸੀਤਲਾ, ਦੇਵੀ : ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। ਬਸੈਤ ਦੀ ਰੁਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਣ 

ਇਸ ਨੂੰ 'ਬਸੈਤੀ ਮਾਤਾ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ-ਮਤ 



ਸੀਤਲਾ, ਦੇਵੀ 

ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਚੇਚਕ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ 
ਬਾਹਰਵਾਰ ਸੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਥਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ 
ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਉਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਅਤੇ 
ਪੱਕਾ ਅਨਾਜ, ਵੰਗਾਂ, ਸੈਧੂਰ ਆਦਿ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਮਹਾਨ-ਕੋਸ਼ਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇਵੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇਸ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ -- ਸੁਨਹਿਰੀ ਰੰਗ, ਖੋਤੇ ਤੇ ਸਵਾਰ, ਹੱਥ ਵਿਚ 
ਝਾੜੂ, ਮੱਥੇ ਉਪਰ ਛੱਜ ਅਤੇ ਲਾਲ ਰੋਗ ਦੇ ਬਸਤ । ਜਦੋਂ 
ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਚਕ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਤੋਂ 
ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੀਤਲਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੋਤੇ ਨੂੰ 
ਦਾਣਾ ਚਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਦਿਨ 
ਚੇਤ ਵਦੀ 8 (ਸ਼ੀਤਲਾ ਅਸ਼ਟਮੀ) ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਗਤ 
ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਸੈਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ -- ਭੌਰਉਂ ਡੂਤਾ ਸਤਲਾ ਧਾਵੀ / 
ਖੇਰ ਝਾਹਨ ਉਹ ਛਾਰ ਓਡਾਵੈ /(ਗੁ ਗੰ ੮੭੪)। 

ਸੀ ਦੇਵ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸੌ ਸਾਲ 

ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਪਾਇਲ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਜਰਗ 
ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਲ ਮਾਤਾ ਸੀਤਲਾ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ 
ਨਿੱਕੀਆਂ ਮਾਟੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ 
ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕ ਵਾਸੀ 
ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ 
ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਵੀ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਵਾ ਦੇਵੇਗਾ। 
ਉਸ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮਾਟੀਆਂ ਵਾਲੀ 
ਥਾਂ ਉਤੇ ਚਾਰ ਮੰਦਿਰ ਉਸਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ 
ਲੌਕੀ' ਮੇਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਰਗ ਪਿੰਡ 
ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਜਰਗ ਦਾ ਮੇਲਾ” ਵੀ 
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕੀਂ ਸੀਤਲ "ਮਾਤਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। 
ਇਸ ਲਈ ਸੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ' ਦੂਰੋਂ 
ਦੂਰੋਂ ਚਲ ਕੇ ਜਰਗ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ 
ਮੇਲਾ ਲਗਦਾ ਹੈ । ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਮੇਲਾ ਹਰ ਸਾਲ ਚੇਤਰ 
ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਚੇਤਰ ਦੇ ਦੂਜੇ 
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਵਲ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਮੇਲਾ ਇਕ ਟੋਭੇ ਦੁਆਲੇ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੁ ਟੋਭੇ ਵਿਚੋਂ 
ਮਿੱਟੀ ਕਢ ਕੇ ਇਕ ਮਟੀਲਾ ਜਿਹਾ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਦੇ ਹਨ। 
ਇਸ ਮਟੀਲੇ ਨੂੰ ਸੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝ ਕੇ ਪੂਜਿਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਆਦ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮੇਲਾ 
ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
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ਦਾ ਮੇਲਾ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਸੜੀਏ ਤੋ ਭਾਵ ਹੈ “ਬੇਹਾ 
ਅੰਨ'। ਚੇਤਰ ਦੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਲਗੁਲੇ 
ਪਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਚੇ ਰਖ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬੇਹੇ ਹੋ 
ਜਾਣ 'ਤੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਦੇ 

ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ 
ਹਨ। 

ਸੀਤਾ : ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਵਿਚ ਸੇਸ਼ਠ ਇਸਤਰੀ 
ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿਚ ਵੇਦਵਤੀ ਵਜੋਂ 
ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਤਾ ਰਾਜਾ ਜਨਕ।ਦੀ ਪਾਲਿਤ ਪੁੱਤਰੀ ਅਤੇ 

ਸੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਸੀ। 

“ਬਾਲਮੀਕੀ ਰਾਮਾਇਣ” (ਉੱਤਰ-ਕਾਂਡ 17) 
ਅਨੁਸਾਰ ਬਿ੍ਹਸਪਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੁਸ਼ਧੂਜ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ 
ਵੇਦਵਤੀ ਸੀ। ਕੁਸ਼ਧੂਜ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ 
ਦਾ ਵਿਆਹ ਵਿਸ਼ਣੂ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੇਦਵਤੀ ਨੂੰ ਪਾਪਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਵਤੇ , ਰੈਧਰਵ, ਦੈਂਤ ਸਭ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ 
ਸੁੰਭ ਦੈਂਤ ਨੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਕੁਸ਼ਧੂਜ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੇਦਵਤੀ 
ਵਿਸ਼ਣੂ ਨੂੰ ਪਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਨ ਵਿਚ 
ਤਪਸਿਆ ਕਰਨ ਲਗੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਵਣ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 
ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਖਿਆ। ਵੇਦਵਤੀ ਦੇ 
ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਤੇ ਰਾਵਣ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀ। ਪਰ ਵੇਦਵਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਭਸਮ 
ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹੀ ਵੇਦਵਤੀ ਸੀਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ 
ਅਤੋਂ ਵਿਸ਼ਣੂ ਰੂਪ ਸੀ ਰਾਮ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਗਈ। 

“ਬਾਲਮੀਕੀ ਰਾਮਾਇਣ” (1/66) ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 
ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਾਲ ਪਿਆ। 
ਉਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹਲ ਵਾਹਿਆ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਚੋਂ ਸੀਤਾ ਪ੍ਗਟ 
ਹੋਈ ਜੋ ਇਕ ਸਿਆੜ ਵਿਚ ਪਈ ਸੀ (ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ 
ਨਾਂ ਸੀਤਾ ਰਖਿਆ ਗਿਆ)। ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਕ ਲਿਆ। 
ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ 
ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸੰਤਾਨ 
ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਕੋਲ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਕ 
ਵੱਡਾ ਧਨੁਸ਼ ਸੀ ਜੋ ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੋ ਚੁਕਣਾ ਸਰਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। 
ਇਕ ਵਾਰ ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਚੁਕ ਕੇ 
ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਰਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਤਾ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹਾ ਵੱਡਾ 



ਸੀਤਾ 

ਧਨੁਸ਼ ਚੁਕਣ ਤੇ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਨੂੰ ਅਸਚਰਜ ਹੋਇਆ। ਉਸ 

ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਇਸ 

ਧਨੂਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ ਉਸੇ ਨਾਲ ਸੀਤਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ 

ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਸੀਤਾ ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ 

ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਨੇ ਸਵੰਬਰ ਰਚਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ 

ਧਨੁਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰਖੀ । ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ 

ਸੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਨੇ , ਜੋ ਉਸ ਸਵੈਬਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਧਨੁਸ਼ 

ਤੋੜ ਕੇ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਵਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਸਮੇ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿਤਰ ਵੀ 
ਸੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਸ ਅਵਸਰ 'ਤੇ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਦੇ 

ਅਤੋਂ ਸ਼ੁਤਕੀਰਤੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰ ਮਾਨੁਸਾਰ ਲੱਛਮਣ, 

ਭਰਤ ਅਤੇ ਸ਼ਤੂ ਘਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰ 
ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ ਕੈਕੇਈ ਨੇ ਵਰ ਮੰਗ ਕੇ ਰਾਮ ਨੂੰ 

ਚੌਦਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਨਵਾਸ 'ਤੇ ਭਿਜਵਾਇਆ। ਸੀਤਾ ਅਤੇ 

ਲੱਛਮਣ ਵੀ ਰਾਮ ਨਾਲ ਬਨਵਾਸ ਗਏ । ਬਨਵਾਸ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ 

ਸਾਲ ਰਾਵਣ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਛਲ ਨਾਲ ਉਧਾਲ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। 

ਫਲਸਰੂਪ ਰਾਮ-ਰਾਵਣ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਰਾਵਣ ਮਾਰਿਆ 

ਗਿਆ। ਤਦਉਪਰੈਤ ਸੀਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਸਿੱਧ 

ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਨੀ ਪਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ । ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਂਦਰ 

ਸਾਥੀਆਂ ਸਹਿਤ ਅਯੋਧਿਆ ਪਰਤੇ । 

ਲੋਕ-ਅਪਵਾਦ ਕਾਰਣ ਰਾਮ ਨੇ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 

ਘਰ ਵਸਾਉਣ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗਰਭਵਤੀ ਸੀਤਾ ਨੂੰ 

ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਮ ਵਿਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਥੇ ਹੀ ਸੀਤਾ ਨੇ 
ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ (ਲਵ ਅਤੇ ਕੁਸ਼) ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਲਕਾਂ 

ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਉਥੇ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਬਾਲਮੀਕ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 

ਰਾਮਾਇਣ ਕੌਠ ਵਰਵਾਈ। ਜਦੋ' ਰਾਮ ਨੇ ਅਸ਼੍ਰਮੇਧ ਯੱਗ ਕੀਤਾ 

ਤਾਂ ਉਥੇ ਇਹ ਰਾਮਾਇਣ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਗਏ । ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ 

ਰਾਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਸਭਾ ਵਿਚ 

ਬੁਲਾਇਆ। ਸੀਤਾ ਦੀ ਪਵਿਤਰਤਾ ਦੀ ਵਸਿਸ਼ਠ ਨੇ ਸਾਪੀ 

ਭਰੀ। ਰਾਮ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ 

ਸੀਤਾ ਮਨੋਂ' ਟੁਟ ਚੁਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਤੇ ਧਰਤੀ 

ਫਟ ਗਈ ਅਤੇ ਸੀਤਾ ਉਸ ਵਿਚ ਸਮਾ ਗਈ। ਸੀਤਾ ਦੇ ਇਸ 

ਪਵਿਤਰ ਸਾਕੇ ਕਾਰਣ ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ-ਮਤ ਦੀਆਂ 

ਪਵਿਤਰ ਨਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਵਰਤੀ ਸਾਹਿਤ 
ਵਿਚ ਲਵ-ਕੁਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਅਸ਼੍ਮੇਧ ਯੱਗ ਲਈ ਛਡੇ ਗਏ ਘੋੜੇ 

ਨੂੰ ਪਕੜਨ 'ਤੇ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ 

ਸੁਹਾਗਣ/ਸੋਹਾਗਣਿ 

ਰਾਮ ਦੀ ਸੈਨਾ ਹਾਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 
ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੀ ਰਾਮ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਅਤੇ 

ਅਯੋਧਿਆ ਨਾਲ ਲੈ ਆਏ। ਇਹ ਸਾਕਾ ਬਾਦ ਵਿਚ ਬਹੁਤ 

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਰਾਵਣ ਦੁਆਰਾ 
ਸੀਤਾ-ਹਰਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਲ ਸੈਕੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 

- ਸੰਤਾ ਲੰ ਗਇਆ ਦਹਸਿਰੋ ਲਛਮਣੁ ਨਓ ਸ਼ਰ/੫/ ਨਾਨਕ 
ਕਾਰਤਾ ਕਰਣਹਾਰ ਕਾਰ ਵੇਖੋ ਥਾ/੫ ਓਂਥਾ/ਧ /(ਗੁ .ਗ੍ੰ.੧੪੧੨)। 

ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਰਾਮ ਦੇ 

ਬਨਵਾਸ ਅਤੇ ਸੀਤਾ ਦੇ ਲੱਛਮਣ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਉਲੇਖ 

ਕੀਤਾ ਹੈ -- ਰੋਵੈ ਰਾ/ ਨਿਕਾਲਾ ਭਇਆ / ਸੰਤਾ ਲਖਮਣੁ 

'ਵਿਛੂ/ੜ਼ ਗਾਇਆ /(ਗੁ ਰੰ ੮੯੫੪)। 

ਸੁਅਸਤਿ : ਸੈਸਕ੍ਿਤ ਮੂਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 'ਸ਼ੂਸਤਿ” ਦਾ ਇਹ 

ਤਦਭਵ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਮੰਗਲਮਈ , ਮੰਗਲ ਬੋਧਕ 

ਜਾਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਸਤਾਰ 

ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇ” ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ 

ਵੀ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। “ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ” ਵਿਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ - 

/ਤਿਸ਼ ਜੰਹਾਗੀ ਸੁਅਸਾੰਤ /ਤਸ਼ /'ਤਿਸ਼ ਦਾੀਲਾਣੁ ਆਭਗੁ / 

(ਗੁ.ਰੰ.੪੬੭) ਵੇਖੋ “ਸੂਸਤਿ”। 

ਸੁਹਾਗਣ /ਸੋਹਾਗਣਿ : ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ। ਉੱਜ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਲਈ ਰੁੜ੍ਹ 

ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਤੀ ਜੀਉ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 

ਨੇ ਉਸ ਸੁਹਾਗਣ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੀਤਮ 

ਨਾਲ ਪੇਮ ਹੈ - ਨਾਨਕ ਧਨ ਸੁਹਾਗਣ ਜਿਨ ਸ਼ਹ ਨਗੱਲ 

/ਪਆਰ / (ਗੁ ਗੰ .੧੯)। 'ਸੂਹੀ ਕੀ ਵਾਰ', ਮ. ੩ ਵਿਚ 

ਸੋਹਾਗਣ ਦਾ ਸਰੂਪ-ਚਿਤ੍ਣ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 
- ਨੁਹਲ ਤਾ ਸੋਹਾਗਣੀ ਜਾ ਮੰਨੇ ਲੰਹਿ ਸਚ ਨਾਉਂ / ਸਤਿਗ੍ਰ 

ਅਪਣਾ ਮਨਾਏ ਲੰ ਰਪ ਚੜਾ ਤਾ ਅਗਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਥਾਉਂ / 
ਸ਼ਾ ਸ਼ੰਗਾਰ ਝਣਇ ਤੂ #ਲਾ ਕਦੇ ਨ ਹੋਵਈ ਆੰਹ/ਨਨਿ 

ਲਾਗੀ ਭਾਉ / ਨਾਨਕ ਸੋਹਾਗ/ਣਿ ਕਾ /ਕੇਆ /ਚਿਹਨੁ ਹੈ ਅੰਦਰ 

ਸਚੁ ਮੁਥ ਉਜਲਾ ਖਸਮ ਮਨਹਿ ਸ਼ਆ7ਇ। (ਗੁ ਗੰ .੭੮੫)। 

“ਓਅੰਕਾਰ” ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ - ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਵਾਗਾੀ 

ਸਚਿ ਪਿਆਰ? / ਸ਼ਾਈ ਸ਼ੰਹਾਗਾ/ਣਿ ਠਾਕੁ/ਰਿ ਧਾਰ? / 
(ਗੁ.ਗੰ.੯੩੩)। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਉਸੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ 

ਸੋਹਾਗਣ ਅਤੇ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 



ਸੁਕ 

ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ - ਸਾਈਂ ਸੋਹਾਗ/ਣ ਸਾਈ ਭਾਗਾਟਣਿ 

ਜੰ ਪਿਰ ਕਰਾ ਧਾਠੀ/ (ਗੁ.ਗੁੰ.੯੫੯); ਸ਼ਾਈ ਸ਼ੋਹਾਗੰਣਿ 

ਨਾਨਕਾ ਲੋ ਭਾਣਾ ਕਰਤਾ/ਭ ਨੰ/(ਗੁ.ਰੀ.੪੦੦)। ਅਧਿਆਤਮਿਕ 

ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਕਾਂਤ-ਭਗਤੀ ਵਿਚ 'ਗੁਰਮੁਖ” ਵਿਅਕਤੀ 

'ਸੋਹਾਗਣ' ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਵੇਖੋ 'ਗੁਰਮੁਖ'। ਹਿੰਦੂ-ਮਤ ਵਿਚ ਸੱਤ ਰਿਖੀਆਂ ਦੀਆਂ 

ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ “ਸਤ ਸੁਹਾਗਣ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ 
“ਸਪਤ-ਰਿਖੀ”। 

ਸੁਕ : ਵੇਖੇ 'ਸ਼ੁਕਦੇਵ, ਰਿਸ਼ੀ”। 

ਸ਼ੁਕਦੇਵ, ਰਿਸ਼ੀ : ਕਲ੍ਹ ਭੱਟ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ 
ਯਸ਼ਗਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਕਦੇਵ ਦਾ ਨਾਂ ਵਿਚ 

ਗਿਣਾਇਆ ਹੈ- ਨੁਖਦੋਓ ਪਗੀਖੂਤ ਗੁਣਾ ਰਵੈ ਗੌਤਮ /ਨ/ਖ 

ਜਸ਼ ਗਾਇਓ /(ਗੁ ਗੰ ੧੩੯੦)। 

ਸ਼ੁਕਦੇਵ ਭਾਰਤੀ ਮਿਥਿਹਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਸ ਦਾ 

ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਿਸ਼ੀ ਸੀ। ਵਿਆਸ ਨੇ ਪੁੱਤਰ-ਪ੍ਾਪਤੀ 
ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਠੋਰ ਤਪਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਵ ਨੇ 

ਪ੍ਸਨ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਤੇਜਸਵੀ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਵਰਦਾਨ 

ਦਿੱਤਾ।'ਮਹਾਭਾਰਤ” ਅਤੇ “ਦੇਵੀ-ਭਾਗਵਤ-ਪੁਰਾਣ” ਅਨੁਸਾਰ 

ਇਕ ਦਿਨ ਅੱਗ ਕਢਣ ਲਈ ਵਿਆਸ ਮੁਨੀ ਅਰਣੀ ਲਕੜੀ 

ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਗੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਦੋ' ਉਥੇ ਘਿ੍ਤਾਚੀ 
ਨਾਂ ਦੀ ਅਪੱਛਰਾ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਆਸ ਦੇ ਮਨ 
ਵਿਚ ਕਾਮ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਪੱਛਰਾ ਸ਼ੁਕੀ (ਤੋਤੀ) ਦਾ 
ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰਕੇ ਉਥੋ' ਖਿਸਕ ਗਈ, ਪਰ ਵਿਆਸ 
ਵਿਚਾਰ-ਮਗਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਅਰਣੀ ਰਗੜਦਾ ਰਿਹਾ। 

ਕਾਮ-ਪੀੜਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਉਸ ਦਾ ਵੀਰਜ ਅਰਣੀ ਉਤੇ 

ਡਿਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰਜ ਦੀ ਵੀ 

ਰਗੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਅਰਣੀ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚੋਂ ਸਕੁ ਪ੍ਗਟ 

ਹੋਇਆ। ਵਿਆਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਾਤ-ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕੀ 

ਉਤੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ 'ਸ਼ੁਕ' ਰਖਿਆ। 

ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸ਼ੁਕਦੇਵ ਨੂੰ ਵਿਆਸ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ 

ਵਿਦਿਆ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਇਆ। ਬ੍ਹਮ-ਗਿਆਨ ਦੀ ਪਾਪਤੀ 

ਲਈ' ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ। ਉਥੇ ਜਾਣ 'ਤੇ 

ਇਸ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਨਕ ਆਪਣੀ ਇਕ ਟੰਗ ਸੁੰਦਰ 

ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਘੁਟਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿਚ 
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ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇ' ਕਰਮ ਸੁਖ-ਦੁਖ ਨੂੰ ਸਮਾਨ. 

ਸੁਕਰਾਸਿਰੀ 

ਸਮਝਣ ਦਾ ਸੈਕੇਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼ੁਕਦੇਵ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ 

ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਪਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ 
ਜਨਕ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਰਖਿਆ। ਯੱਗ 

ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। 

ਜਨਕ ਨੇ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ “ਭਾਗਵਤ-ਪੁਰਾਣ” 

ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ 

ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਲਾਤਨ ਜਾਤ ਦੇਖ #ਤ ਭਰਮਹ ਸ਼ਕ 

ਜਨਕਾ ਪਗੀੰ' ਲਗਾ ਨਿਆਵੰਲਾਂ / ਜੁਠਨ ਜਨਿ ਪਈ ਨਰ ਊਪਰ 
/ਖਨ ਮਨੂਆ /ਤਲ ਨ ਡਲਾਵੈਨੇਂ /(ਗੁ ਗੰ .੧੩੦੯)। 

“ਭਾਗਵਤ-ਪੁਰਾਣ” ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਜਨਮ ਬਾਰੇ 

ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਪਾਰਬਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਅਮਰ-ਕਥਾ 

ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਥਾ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਪਾਰਵਤੀ ਸੌ 

ਗਈ। ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਤੋਤੇ ਦੇ ਅੰਡੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ 

ਬੱਚਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ 

ਲਗਣ 'ਤੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਤੋਤੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਥੋਂ ਭਜ ਕੇ ਵਿਆਸ 

ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਲਾਂਤਰ 

ਵਿਚ ਸ਼ੁਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ 

ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਸਤ੍-ਹੀਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ 
ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। 

ਇਕ ਹੋਰ ਪੰਰਾਣਿਕ ਆਖਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਵਾਰ 

ਲਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਮੀਕ ਮੁਨੀ ਦੇ ਆਸ਼੍ਮ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ 
ਲਈ ਗਿਆ। ਸਮਾਧੀ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਮੁਨੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਵਲ ਧਿਆਨ 

ਨ ਦਿੱਤਾ। ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਗੱਲ ਵਿਚ ਇਕ ਮਰਿਆ 

ਹੋਇਆ ਸੱਪ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜਾ ਉਥੋਂ ਚਲਦਾ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ 

ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰਿਗੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਾਣ ਕੇ 

ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਿ੍ਤੂ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਸੱਪ 

ਲੜਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜਾ ਬਹੁਤ ਡਰਿਆ, ਬਚਣ ਲਈ 

ਅਨੌਕ ਉਪਾ ਕਰਨ ਲਗਾ। ਉਥੇ ਸ਼ੁਕਦੇਵ ਮਨੀ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ 

ਰਾਜੇ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਸੱਤ ਦਿਨ ਭਾਗਵਤ ਦੀ ਕਥਾ 

ਸੁਣਾਈ। ਸੱਤਵੇ' ਦਿਨ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਿ੍ਤੂ ਹੋ ਗਈ। 

ਸੁਕਰਾਸਿਰੀ : 'ਸ਼ੁਕਾਚਾਰਯ” ਦਾ ਤਦਭਵ ਰੂਪ। ਭਗਤ 
ਨਾਮਦੇਵ ਅਨੁਸਾਰ - ਜਾਂ ਚੰ ਘਨ ਲੱਛਿਆ ਕੁਆਗੀ ਚੰਦੁ 

ਮੁਰਲੁ ਦਵੜੇਂ ਕਾਉਤਕਾ ਕਾਲ਼ ਬਪੜਾ ਕੌਟਵਾਲ਼ ਸ਼ਕਰਾ/ਸ਼ਨਾੰ / 

(ਗੁ ਗੰ .੧੨੯੨)। ਵੇਖੋ 'ਸ਼ੁਕਾਚਾਰਯ”। 



ਸੁਕੁਵਾਰ 

ਸੁਕ੍ਵਾਰ : ਸੁਕ (ਸ਼ੁਕਰਾਚਾਰਯ) ਗਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਚਲਿਤ 

ਹੋਇਆ ਸੱਤ ਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ - ਸੁਕ੍ਵਾਰਿ ਪੁਭੁ ਰਹਿਆ 

ਸਮਾਈ। (ਗੁ.ਗੁੰ.੮੪੧)। ਵੇਖੋ “ਵਾਰ”, 'ਸ਼ੁਰਾਚਾਰਯ”। 

ਸ਼ੁਕਾਚਾਰਯ : ਇਹ ਅਸੁਰਾਂ/ਦੈੱਤਾਂ ਦਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਜਾਂ ਗੁਰੂ 

ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਬਹੁਤ ਪੁਸਿੱਧ ਹੈ। ਬਲੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸੀ 
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ-ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਬੜਾ ਆਦਰ 

ਮਾਣ ਸੀ। ਇਹ ਭ੍ਰਿਗੂ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰ ਹਿਰਣ੍ਯਕਸ਼ਿਪੁ ਦੀ 

ਪੁੱਤਰੀ ਦਿਵ੍ਯਾ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ 

ਨਾਂ ਸ਼ਕ ਉਸ਼ਨਸ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਤਪਰਣਾ 

ਜਾਂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇਵਯਾਨੀ ਦਾ ਵਿਆਹ 

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਜਵੰਸ਼ੀ ਰਾਜਾ ਯਯਾਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭ੍ਰਿਗੂ 

ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇਸ ਨੂੰ 'ਭਾਰਗਵ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। 

ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਇਸ ਸੈਬੋਧੀ ਕਈ ਉਪਾਖਿਆਨ 

ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਪ੍ਰਸੈਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅੰਗਰਿਸ 

ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣਿਆ ਪਰੇਤੂ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਲ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਲਾਰ ਸੀ। ਫਲਸਰੂਪ, “ਸ਼ਿਵ-ਪੁਰਾਣ” (11614) 

ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੇ ਸ਼ੋਕਰ/ਮਹਾਦੇਵ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਕੇ 

ਮਿ੍ਿਤ-ਸੈਜੀਵਨੀ-ਵਿਦਿਆ (ਮਿ੍ਤ੍ਯੋਜਯ ਮੰਤ੍) ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ। 

ਇਸ ਦੇ ਬਲ ਕਰਕੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੇ ਅਸੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ 

ਵਿਚ ਅਸੁਰ ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ । ਦੈੱਤਾਂ/ਅਸੁਰਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੋਣ 
ਨਾਤੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਅਸੁਰਾਚਾਰਯ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

“ਹਰਿਵੈਸ਼-ਪੁਰਾਣ' ਅਤੇ “ਦੇਵੀ-ਭਾਗਵਤ-ਪੁਰਾਣ” 

ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦੈਂਤਾਂ (ਅਸੁਰਾਂ) ਦੀ ਰਖਿਆ 

ਲਈ ਸ਼ਿਵ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ । ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਵਰ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ 

ਸ਼ਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਤਪਸਿਆ ਦਸੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਕਹੇ 

`ਤੇ ਪੁਠਿਆਂ ਲਟਕ ਕੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤਕ ਤੂੜੀ ਦਾ 

ਧੂਆਂ ਪਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਧਰ ਮੌਕਾ ਤਾੜ ਕੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਦੈੱਤਾਂ 
ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਵਿਸ਼ਣੂ ਨੇ ਸ਼ੁਕੁ ਦੀ ਮਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ 

ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਦ ਵਿਚ ਸ਼ੁਕੁ ਨੇ ਜਿਵਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਦੇਵਤੇ ਫਿਰ 

ਵੀ ਡਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਕ ਦੀ ਤਪਸਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਇੰਦ ਨੇ 
ਆਪਣੀ ਜਯੈਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਦੀ ਤਪਸਿਆ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ 

ਭੇਜਿਆ। ਪਰ ਹਠੀ ਸ਼ੁਕੁ ਨੇ ਵਿਚਲਿਤ ਹੋਏ ਬਿਨਾ ਤਪਸਿਆ 

ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ । ਫਿਰ ਜਯੋਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕੀਤਾ। 
ਇਕ ਹੋਰ ਉਪਾਖਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ' ਵਿਸ਼ਣੂ ਨੇ 

ਸੁਖਮਨੀ (ਬਾਣੀ) 

ਵਾਮਨ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਲੀ ਰਾਜੇ ਕੋਲੋਂ ਤਿੰਨ ਕਦਮ 
ਧਰਤੀ ਮੰਗੀ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਾਚਾਰਯ ਵਾਮਨ ਦੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਰੂਪ 

ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਬਲੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਦਮ ਧਰਤੀ ਸੈਕਲਪ 

ਕਰਨੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਬਲੀ ਦੇ ਨ ਰੁਕਣ 'ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਰੁਸ ਕੇ 

ਚਲਾ ਗਿਆ।“ਦਸਮ-ਗੰਥ” ਵਿਚਲੇ ਵਾਮਨ ਅਵਤਾਰ ਪ੍ਰਸੈਗ 

ਵਿਚ ਇਹ ਸੈਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਉਂਦੇ ਜਲ ਦੇ ਕਮੰਡਲ 

ਦੀ ਟੋਟਨੀ ਵਿਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਨ ਨਿਕਲਣ ਕਾਰਣ 

ਵਾਮਨ ਨੇ ਬਲੀ ਨੂੰ ਟੋਟਨੀ ਵਿਚ ਤੀਲਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। 

ਤੀਲਾ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਾਚਾਰਯ ਦੀ ਇਕ ਅੱਖ ਫੁਟ ਗਈ। 

ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਤੀ ਸੈਕਲਪ 

ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 

ਇਸ ਨੇ “ਬਾਰਹ੍ਸਪਤ੍ਯ ਸ਼ਾਸਤਰ” ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਗ੍ਰੰਥ 

ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਇ ਹਨ। 

ਇਹ ਰਾਜ-ਸ਼ਾਸਤੁ ਦਾ ਉੱਘਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕ 
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੰਡਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ 

ਬਿ੍ਹਸਪਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੂਝਵਾਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੇ ਇਕ ਗਹਿ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ 

ਗ੍ਹਿ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੈਬੈਧਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਇਕ ਚਮਕਦਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੌੜੇ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਕਾਰਣ ਸੱਤ ਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਗਣਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਵੇਖੋ 'ਸੁਕਵਾਰ'। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਮਲਾਰ ਰਾਗ ਵਿਚ ਇਸ 

ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਦੁਆਰ ਦਾ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਕੋਤਵਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ -- 
ਜਾਂ ਚੰ ਘਨ ਲੱਛਿਆ ਕੁਆਗਾੀ ਚੰਦੁ ਸੂਰਲੁ ਦੀੰਵੜੇ ਕਓਂਤਕਾ 

ਕਾਲ ਝ੫ੜਾ ਕੌਟਵਾਲ਼ ਸ਼ਕਰਾ/ਨੈਨੰ /(ਗੁ.ਰੀੰ.੧੨੯੨)। ਭਾਈ 

ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦਸਿਆ ਹੈ - 

ਅਛਲ਼ ਛਲਾੰਣ ਤਹ ਆਇਆ ਸਹ ਪਠੋਹਿਤਾ ਕਹ ਸ਼ਮਝਾਵੀਂ / 

(10/3)। 

ਸੁਖ-ਦੁਖ : ਵੇਖੋ “ਜਾਗਤਿਕ ਸੁਖ-ਦੁਖ'। 

ਸੁਖਦੇਉ : ਵੇਖੋ 'ਸ਼ੁਕਦੇਵ-ਰਿਸ਼ੀ”। 

ਸੁਖਮਨਾ : ਹਠ-ਸਾਧਨਾ ਨੂੰ ਸੈਪੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਮੁਖ 

ਨਾੜੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਗਰਿਤ ਕੁੰਡਲਿਨੀ ਬ੍ਹਮ-ਰੈਧ ਲਈ 

ਉਪਰ ਨੂੰ ਪ੍ਸਥਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ “ਨਾੜੀਆਂ'। 

ਸੁਖਮਨੀ (ਬਾਣੀ) : ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਇਕ 



ਸੁਖਮਨੀ (ਬਾਣੀ) 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਤੇ ਵੱਡਕਾਰੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਦੇ 

ਦਾ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਚਿਤ੍ਣ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦਾ 

ਗੌਰਵ ਹੈ। ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਕਾਵਿ-ਜੁਗਤ 

ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਕੁਲ 24 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ 

ਹਨ। ਹਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿਚ ਦਸ ਦਸ ਤੁਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਅੱਠ 

ਪਦੀਆਂ (ਪਉੜੀਆਂ) ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 24 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ 

ਵਿਚ ਕੁਲ 1920 ਤੁਕਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ 

ਪਉੜੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦਾ “ਰਹਾਉ” ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਕਾਂ 

ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 1922 ਹੈ। 

ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸਲੋਕ-ਚੌਪਈ-ਬੈਧ ਵਿਚ 

ਹੋਈ ਹੈ। ਕੜਵਕ ਸ਼ੈਲੀ ਅਧੀਨ ਹਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਤੋ' ਪਹਿਲਾਂ 

ਇਕ ਇਕ ਸਲੋਕ ਦਰਜ ਹੈ ਜੋ ਬਾਂਸ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਵਾਂਗ ਆਏ 

ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਇਕ ਨਿਸਚਿਤ ਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ 

ਚਲਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਂਸ਼ ਸਲੋਕ ਦੋਹਿਰਾ-ਸੋਰਠਾ ਤੋਲ ਦੇ ਦੋ-ਤਕੇ 

ਹਨ, ਪਰ ਅੱਠਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਨਾਲ ਦਰਜ ਸਲੋਕ ਤਿੰਨ ਤਕਾਂ 

ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤਵੀ' ਅਤੇ ਨੌਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ 

ਨਾਲ ਆਏ ਸਲੋਕ ਚਉ-ਤੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੋਲ ਚੌਪਈ ਵਰਗਾ 

ਹੈ। ਸਤਾਰ੍ਹਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸਲੋਕ “ਜਪੁਜੀ” 

ਦੇ ਆਰੈਭ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਤੋਲ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦਾ 

ਹੈ। 

ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾ ਸੂਤਰ-ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 
ਹੈ ਅਤੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਈ ਹੈ। 

` ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਉਕਤੀ-ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਭਾਵ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟ 

` ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਲੇਖਯੋਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ 

_ਕਿ ਗੁਰੂ-ਕਵੀ ਨੇ ਹਰ ਗੱਲ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੋਹਰਾ ਕੇ ਕਹੀ ਹੈ 

ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਭਾਵ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੇ ਮਨ 

ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੋਹਰਾਉਣਾ 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਭਾਵ ਬਾਰੇ ਕੇਵਲ ਸੂਚਨਾ 
ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਜਿਗਿਆਸੂ 
ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਚਨਾ 

ਵਿਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਾਧਨਾ, ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ, ਲਾਮ- 

ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਨਿਖਰੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ, ਨਾਮ- 

ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ'` ਵਾਂਝੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਲੜੀਵਾਰ 

ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਦਾ ਮਨ ਸੈਸਾਰਿਕਤਾ 
ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਵਲ ਮੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 

ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 

ਸੁਖਮਨੀ (ਬਾਣੀ) 

ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਰਜ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਣ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ 

ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਣ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 

ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਸਾਧਾਰਣ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਲ 

ਬ੍ਜ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਲ ਬ੍ਜ-ਭਾਸ਼ਾ, ਪੰਜਾਬੀ 

ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਕਾਰਣ ਦਿਲ ਉਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੜੀ 

ਪ੍ਰਣਾ-ਦਾਇਕ ਹੈ। 

ਇਹ ਰਚਨਾ ਕਦ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ? ਇਸ ਬਾਰੇ 

ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਮਤ-ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ' ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ 

ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪੌੜ੍ਹ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ 

ਰਾਮਸਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ 

ਦੇ ਸੈਪਾਦਨ ਤੋਂ' ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋ ਗਈ 
ਹੋਵੇਗੀ। 

“ਸੁਖਮਨੀ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਈ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਖ 

ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ” ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ 'ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਮਣੀ” 

ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੈਧ ਸੁਖਮਨਾ-ਨਾੜੀ ਨਾਲ 

ਜੋੜਿਆ ਹੈ।ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ 'ਰਹਾਉ” ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ 
ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ - ਸ਼ਖਮਨਾ ਸ਼ਲ 
ਆੰਮ੍ਤ ਪ੍ਰਭਾ ਨੁ / ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੰ ਆਨੇ /ਥੈਸ੍ਰਾਮ/ਸਾਫ਼ ਹੈ 

ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਬਿਸਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਮਨ 

ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਣੀ, ਅਰਥਾਤ 

ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਉਤੇ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ 
ਪਰੈਪਰਾ ਹੈ । 'ਕੌਸਤੁਭ ਮਣੀ” ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁੰਦਰ ਰਿੜਕਣ 

ਵੇਲੇ ਪਾਪਤ ਹੋਏ ਚੌਦਾਂ ਰਤਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ 

ਵਿਸ਼ਣੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਉਤੇ ਧਾਰਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਣੀਆਂ 

ਨਾਲ ਸੈਬੈਧਿਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪੌਰਾਣਿਕ ਉਪਾਖਿਆਨ ਮਿਲ 

ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਮਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ 

ਹੈ। ਨਾਗ-ਮਣੀ ਦਾ ਉਲੇਖ ਲੋਕਯਾਨ ਵਿਚ ਆਮ ਹੈ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਲੋਕ-ਮਾਨਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਚਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਮਣੀ 
ਨੂੰ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਵਿਚ ਨਾਮ ਦੇ ਸਰੂਪ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ 

ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਵਰਣ 

ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਭਾਵ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ 

ਵਿਆਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਲੋਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ 

ਹੈ। 



ਸੁਖਮਨੀ (ਬਾਣੀ) 

ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸੁਖ ਦਾ ਸਰੂਪ “ਆਨੰਦ” ਵਾਲਾ 

ਹੈ। (ਵੇਖੋ ਆਨੰਦਵਾਦ')। ਸਾਧਾਰਣ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਮਨ ਦੀ 

ਅਨੁਕੂਲ ਅਵਸਥਾ ਸੁਖ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਕੂਲ ਅਵਸਥਾ ਦੁਖ ਹੈ। 

ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਰਚੇ-ਮਿਚੇ ਹੋਏ ਪਰਸਪਰ ਨਿਰਭਰ 

ਹਨ। ਪਰ ਸੈਸਾਰਿਕ ਸੁਖ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਵਿਚ ਅੰਤਰ 

ਹੈ। ਸੁਖ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਅਸਥਿਰ ਅਤੇ ਛਿਣ-ਭੰਗਰ 

ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਨਿੱਤ ਹੈ, ਸਥਿਰ 

ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਸਾਰਿਕ ਸੁਖ ਨਾਲੋ' ਨਿਖੇੜਨ ਲਈ “ਆਨੰਦ” 

ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਸਾਰਿਕ ਸੁਖ ਅਤੇ ਦੁਖ ਦਾ ਆਪਸ 

ਵਿਚ ਦੁਅੰਦ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਇਸ ਦੁਅੰਦ ਤੋ' ਮੁਕਤ ਹੈ। ਇਹ 

ਅਸਲ ਵਿਚ, ਅਦ੍ੈਤ-ਅਨੁਭੂਤੀ ਹੈ। ਸੈਸਾਰਿਕ ਸੁਖ ਦਾ ਸੈਬਧ 

ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ 

ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੁਆਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੁਆਦ 

ਅਥਵਾ ਸੁਖ ਫਿਕੇ ਲਗਣ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 

ਦੇਵ ਨੇ 'ਸੁਖਮਨੀ” ਵਿਚ ਜਿਸ ਸੁਖ ਦਾ ਚਿਤ੍ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਆਨੰਦ ਦਾ ਨਾਮਾਂਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ 

ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸੁਖ/ਆਨੰਦ ਦਾ ਮੂਲਾਧਾਰ ਹੈ ਹਰਿ-ਨਾਮ। 

ਉਹ ਰਿੱਧੀ-ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਜਿਗਿਆਸੁ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੈਧਨਾਂ 

ਨੂੰ ਕਟ ਕੋ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ 

ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਸਾਧ, ਸੈਤ, 

ਬ੍ਹਮਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਏਕਾਕਾਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 

ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਿ੍ਿਸ਼ਟੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ 

ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਜ ਉਹ ਨਿਰਲੇਪ, 

ਅਮਰ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਹੈ। ਨਾਮ-ਅਭਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀ 

ਨਿਮਰਤਾ ਪੁਰਵਕ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਕੋਂ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ 

ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਸਾਰਿਕ 

ਪਦਾਰਥ ਮਰਣ ਉਪਰੇਤ ਇਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੇਵਲ 

ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਹੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ 

ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ 

ਜੀ ਨੇ ਅੰਤ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ -- /ਨਠਮਲ ਸੋਭਾ ਆਸਤ ਤਾ ਕਾ 

ਬਾਨ / ਏਕ ਨਾਮ ਅਨ ਆਹ ਸਮਾਨ / 

ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਸਰਬ-ਪਿ੍ਯਤਾ ਨੂੰ 

ਵੇਖ ਕੇ ਸੋਢੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ “ਸੁਖਮਨੀ ਸਹੈਸਰਨਾਮ” ਦੀ ਰਚਨਾ 
30 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਮਾਰਥ 
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ਸੋਢੀ ਹਰਿ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਸਗੁਣਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਿੱਤੀਆਂ 

ਦੇ ਪ੍ਤਿਪਾਦਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਚਨਾ ਮਕਬੂਲ ਨ ਹੋ ਸਕੀ। 

ਸੁਚਜੀ : ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਦਰਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ 
ਇਕ ਸੈਖਿਪਤ ਰਚਨਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੈਸਕ੍ਿਤ ਦੇ 'ਸੁਚਰਯਾ” 

ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਤਦਭਵ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤੇ 'ਸੁਚਜੀ' ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਭਾਵ 

ਹੈ ਚੰਗੇ ਆਚਾਰ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ। ਇਹ '“ਕੁਚਜੀ” ਦਾ 

ਵਿਪਰੀਤ-ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਉਤੇ 

ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿਚ 'ਸੁਚਜੀ? 

ਸ਼ਬਦ ਅਜਿਹੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ 
ਸੋਸਾਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ 

ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ 

ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ" ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਾਮਾਂਤਰ ਵੀ 

ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, 'ਕੁਚਜੀ' (ਵੇਖੋ) 

ਸਸਾਰਿਕਤਾ ਵਿਚ ਗ੍ਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ “ਸੁਚਜੀ” 

ਸੰਸਾਰਿਕਤਾ ਤੋ ਅਭਿਜ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਵਜੋ 

ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

॥2]= ॥2ਊ 

ਸੁਣਿਐ (ਨਾਮ ਸੁਣਨਾ) : 'ਜੁਪਜੀ” ਵਿਚ ਗੁਰੂ, ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਨੇ 'ਸੁਣਿਐ' ਬਾਰੇ ਸਾਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਸਾਂਣਅੰ 

ਦੂਸ਼ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਲ਼ । ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਦੁਖਾਂ 

ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ 

ਮਹਾਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਸੈਸਾਰਿਕ ਪ੍ਪੰਚ ਅਥਵਾ 
ਦੁਖਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਹਿ ਤਕ 

ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 'ਸੁਣਿਐ” ਜਾਂ 'ਸੁਣਨਾ” ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ 

ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
'ਸੁਣਿਐ' ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ 'ਸ਼੍" ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਸ਼ਬਦ 

ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੁਣਨਾ। ਇਸ ਤੋੱ' ਹੀ ਅਗੇ ਸ਼੍ਵ 

ਜਾਂ ਸ਼ਵਣ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੌਨ। 

ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਸ਼੍ਵਣ ਜਾਂ ਕੈਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰਤੱਵ ਹੈ? ਉੱਤਰ 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਗੁਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪਰ 
ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸ਼੍ਵਣਾਂ ਜਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਕਰਤੱਵ 

ਨਿਰਾ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਹਰੀ-ਜਸ ਨੂੰ 

ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਰਤੱਵ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ 

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ “ਅਨੰਦੁ” ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ 

ਕੈਨੋ ! ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ 

ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ-ਸਲਾਹ ਯੁਕਤ 



ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨਾਲ 
ਤਨ ਅਤੇ ਮਨ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੀਭ ਰਸ-ਮਗਨ ਹੋ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਮਿ੍ਤ ਤੁਲ 

ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ 

ਹੋਵੋਗੇ - ਏ ਸ੍ਰਵਣਹ ਆਹੋ ਸ਼ਾਚੈ ਸ਼ਨਣੰ ਨੇ ਪਠਾਏ / ਸਾਚੈ 

ਸੁਨਣ ਨੰ ਪਠਾਏ ਸਠੀਨੇ ਲਾਏ ਸ਼ਣਹੁ ਅੰਤ ਬਾਣ?7/ /ਜਤੁ 

ਸ਼ਣਾੰ ਮਨੁ ਤਨ ਗੱਨਆ ਹੋਆ ਰਸਨਾ ਗੱਸੇ ਸ਼ਆਾਣਾ/ ਸਚ 
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ਹੈਨਿ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨੁ ਦੇ ਮਹਾਤਮ ਨੂੰ ਲਖਾਂਵਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀਰਤਨ 

ਮਨ ਵਿਖੇ ਰਾਗ ਹਰਖੁ ਉਤਪਤਿ ਕਰਦਾ ਹੈ।”” 

ਸ਼ਵਣ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਧਰਮ-ਸਾਧਨਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ 

ਭਗਤੀ-ਸਾਧਨਾ ਵਿਧੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 

ਹੈ।“ਭਾਗਵਤ-ਪੁਰਾਣ” ਵਿਚ ਪ੍ਹਲਾਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ 
ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨੌ ਭੇਦ ਦਸਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰਵਣ ਨੂੰ ਪ੍ਥਮ 

ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਥੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਗੁਣ-ਲੀਲਾ ਜਾਂ 

ਅਲਪ /ਵਡਾਣਾਂ ਤਾ ਕ ਗਤਿ ਕਹ ਨ ਜਾਏ / ਕਹੰ ਨਾਨਕਾ 

ਆੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸ਼ਣਹ ੫ਾੰਵਿੜ ਨੌੋਵਹ ਸ਼ਾਚੰ ਸ਼ਨਣੇ ਨੇਂ ਪਠਾਏ/ 

(ਗੁ.ਗ੍ੰ.੯੨੨)। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ 'ਸੁਣੀਅਰ” ਵੀ 

ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹੀ ਕੰਨ 
ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਭ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹਵਾ ਦੇ 

ਬੁਲ੍ਹੇ ਵਾਂਗ ਉਡ ਪੁਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਨਿਰਾਧਾਰ ਹੈ 

- /ਕਆ ਸ਼ਣੰਦੋ ਕੂੜ ਵੰਡਨਿ ਪਵਣ ਝਲਾਨਆ/ ਨਾਨਕਾ 

ਮੁਣਰ ਤੇ ਪਰਵਾਣੁ ਲੇ ਸ਼ਣੰਦੇ ਸ਼ਚੁ ਧਣ7/(ਗੁ ਗੰ .੫੭੭)। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੈ - 

ਕਹਾ ਨਾਨਕ /ਤਸ੍ ਘੰ/ਲ ਘਆਈ ਸੰਨੰਨੇ ਪੁਝ ਸ਼ੁਵਣਾਂ 

ਨਾਟੋਆ /(ਗੁ ਰੰ .੫੭੭)। 

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਸਿੱਖ-ਸਾਧਕ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ 

ਚਰਿਤੁ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਂ ਗੁਰ-ਸਬਦ 

ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ (1) ਗੁਰ/ਸਥੀ 
ਗਾਗਸ਼ਖ ਸ਼ਾੰਣਿ ਅੰਦ/ਨ ਸਿਆਣਾ ਝਾਹ/ਰ ਭੌਲਾ/ ਜਾਂ (2) 

#ਥਦ ਸ਼ਗੰਤ /ਲਵ ਲੰਣੁ ਨਂਇ ਸਤਿਗੁਰ ਥਾਣਾ ਗਏ ਸ਼ਣੰਦੇ / 

ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿਘ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੈਬਧਿਤ 'ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤਮਾਲਾ” 

ਨਾਮੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ, ਜੀਵਨ-ਵਿਧੀ ਅਤੇ 

ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਰਿ-ਜਸ ਜਾਂ ਹਰਿਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਵਣ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਹਰਿ-ਜਸ ਕਥਾ-ਵਾਰਤਾ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ 

ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 
ਦੇਵ ਨੋ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਜਿਗਿਆਸਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ 

ਸਿੱਖਾਂ ਪਤਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ “ਜੋ ਸਮਝਵਾਨ 

ਸਿਖ ਹੁੰਦੇ ਹੈਨਿ, ਜੋ ਜੋ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨੁ ਕਰਦੇ ਹੈਨਿ ਤੈ 

ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੈਨਿ ਤੇ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਦੇ ਹੈਨਿ ਸੋ ਸੋ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੈ 

ਰਿਦੈ ਵਿਚ ਧਾਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਨਿ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਪਤ ਹੁੰਦੀ 

ਹੈ, ਬਹੁੜ ਕਥਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨੁ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੋਭਾ ਪਾਂਵਦੇ 

ਨਾਮ ਆਦਿ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਸਹਿਜ- 

ਸੁਭਾਵਿਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਗੁਣ ਪ੍ਰਤਿ ਹੈ , ਨਿਰਗੁਣ ਪ੍ਰਤਿ ਨਹੀਂ। 
ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੇ ਜਸ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ 

ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਵਣ ਅਤੇ ਮਨਨ ਦਾ ਪਰਸਪਰ 

ਸੰਬੋਧ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤਦਾਤਕਾਰ ਭਾਵ ਨਾਲ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ। 

ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਪਉੜੀਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 

ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। “ਜਪੁਜੀ” 
ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਉਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੰਣਿਆ #ਆਨਿਆ 

ਮੀਨਿ ਕੀਤਾ ਭਾਓਂ / ਅੰਤਰਗਤ ਤੰਗ ਆੱਲ ਨਾਉਂ / 

ਜੋ ਸਾਧਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਹਰਿ-ਜਸ 

ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਨਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਵਿਚ 

ਪੰਮ ਭਾਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਨੋ 

ਅੰਦਰ-ਵਰਤੀ ਤੀਰਥ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨਨ ਦੇ ਨਾਲ 

ਨਿਧਿਆਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ 

ਵਿਘਨ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤਿ ਸਥਿਰ ਬਿਰਤੀ ਹੀ 'ਨਿਧਿਆਸਨ' 

ਹੈ। 

“ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤਮਾਲਾ” ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ 

ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਆਏ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਰਾਮਾ, ਹੇਮੂ ਅਤੇ 

ਜਟੂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, 
ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ 
ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਵਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 

ਫਿਰ ਮਨਨ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰੈਤ ਨਿਧਿਆਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 

ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲ-ਮੇਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ 

ਹਰਿ-ਜਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਗੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਵਣ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। 



ਸੁਣਿਐ (ਨਾਮ ਸੁਣਨਾ) 

ਇਕ, ਅਸਥਿਰ ਮਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸ਼੍ਵਣ। ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੁਵਣ 

ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਪ ਮੂਲੋਂ ਨਸ਼ਟ 

ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 
ਦੂਜਾ ਸਥਿਰ ਮਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸ਼ਵਣ। ਅਜਿਹਾ 

ਸ਼੍ਵਣ ਸਾਧਕ ਲਈ ਸਫਲ-ਮਨੋਰਥ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੁਵਣ 
ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹਰਿ-ਜਸ ਸੈਸਾਰਿਕ ਕੌਮਾਂ ਵਿਚ ਰਝ ਜਾਣ 

ਨਾਲ ਭੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਵਣ ਕੀਤੇ ਹਰਿ-ਜਸ ਨੂੰ 

ਮਨਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚਿੱਤ 

ਵਿਚ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰੇ 

ਹਰਿ-ਜਸ ਨੂੰ ਜੇ ਕਮਾਇਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ 

ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਧਕ “ਨਿਧਿਆਸਨ' ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਿਰਾਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ 

ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ-ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਦੀ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਅਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਸ਼੍ਵਣ ਪਹਿਲਾ 

ਕਦਮ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਵਣ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣ 

ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਹਾਤਮ ਉਤੇ ਜਪੁਜੀ 

ਦੀ 8ਵੀਂ ਤੋੱ' ਲੈ ਕੇ 11ਵੀਂ ਪਉੜੀ ਤਕ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ 

ਝਾਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪਉੜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿ-ਜਸ ਦੇ ਸੁਣਨ 

ਨਾਲ ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ, ਪੀਰ, ਦੇਵਤਾ ਜਾਂ ਨਾਥ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ 

ਪਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਧਰਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ 

ਚੁਕਣ ਵਾਲੇ ਧੰਲ, ਆਕਾਸ਼, ਦੀਪਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਤਾਲਾਂ 

ਦਾ ਸਹਿਜ-ਬੋਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਲ ਅਥਵਾ ਮਿ੍ਤੂ 
ਦੇ ਪ੍ਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਧਕਾਂ ਦਾ ਮਨ 

ਸਦਾ ਆਨੰਦਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਖ ਜਾਂ 

ਪਾਪ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਦੂਜੀ ਪਉੜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿ-ਜਸ ਸੁਣਨ ਨਾਲ 
ਸਾਧਕ ਸ਼ਿਵ, ਬ੍ਹਮ ਅਤੇ ਇੰਦੂ ਦੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਵਿਚ 
ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਰ-ਬਚਨ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ 

ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਕਰਨ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਵਣ 

ਨਾਲ ਯੋਗ ਦੀ ਜੁਗਤ, ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਤੀਜੀ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਗੁਰੁ ਜੀ ਨੋ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 

ਹਰਿ-ਜਸ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਸਾਧਕ ਦਾਨੀ, ਸੈਤੋਖੀ , ਬ੍ਹਮਗਿਆਨੀ 

ਅਤੇ ਅਠਾਹਠ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ 

ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਅਰਜਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਗੌਥਾਂ ਦੇ 

ਸੁਦਾਮਾ 

ਪਠਨ-ਪਾਠਨ ਤੋਂ ਪਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ 

ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਚਿੱਤ ਸਥਿਰ ਹੋ ਕੇ 

ਸਹਿਜ-ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਚੌਥੀ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਫਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ 

ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿ-ਜਸ ਸ਼੍ਵਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਧਕ ਸਮਸਤ 

ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਰੈਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਗਹਿਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ; ਉਹ 
ਸ਼ੇਖ, ਪੀਰ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਸ਼੍ਵਣ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਅਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 

ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋ 

ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਲਸਰੂਪ, ਸ਼ਵਣ ਸੈਬੈਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਉੜੀਆਂ ਤੋਂ 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿ-ਜਸ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਸਾਧਕ ਤਥਾ- 

ਕਥਿਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੈਸਾਰਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 

ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਗੁਝੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਹਮ-ਪ੍ਾਪਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਚਲ ਕੇ ਪੂਰਣ 

ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਪਹੁੰਚ 

ਕੇ ਉਹ ਸਥਾਈ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਸੈਸਾਰਿਕ 

ਦੁਖ-ਪਾਪ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 

ਖੇਤਰ ਤੋ ਬਹੁਤ ਦੂਰ, ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸਚਖੰਡੀ ਵਾਤਾਵਰਣ 

ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰਿ-ਜਸ ਸ਼ ਵਣ ਕਰਨਾ 

ਹਰ ਮਨੌਂਖ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਦੇ ਉਕਣਾ 

ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। 

ਸੁਦਾਮਾ : 'ਭਾਗਵਤ-ਪੁਰਾਣ” ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਨਿਰਧਨ 

ਬਾਹਮਣ ਜੋ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬਲਰਾਮ ਨਾਲ ਸੈਦੀਪਨੀ ਗੁਰੂ 
ਪਾਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦਵਾਰਿਕਾ ਦੀ ਰਾਜ-ਗੱਦੀ 

ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਸ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਸਰ ਗਿਆ ਤਾਂ 

ਸੁਦਾਮੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 

ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਪਾਸ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ 

ਕੀਤਾ। ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਚਾਵਲ (ਚਿੜਵੇ) ਲੈ 

ਕੇ ਸੁਦਾਮਾ ਚਲ ਪਿਆ। ਅਗੇ ਸ਼ੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦੇ ਰਾਜ-ਮਹੱਲ ਨੂੰ 

ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਰਾਜ-ਸਿੰਘਾਸਨ 

ਛਡ ਕੇ ਸੁਦਾਮੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਖ਼ੁਦ ਬਾਹਰ ਆਏ ਅਤੇ ਬੜੇ ਆਦਰ 

ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ। ਸੁਦਾਮਾ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਦੇਣ ਤੋ' ਭਾਵੇਂ 

ਸੰਕੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੇ ਸੁਦਾਮੇ ਤੋਂ ਚਾਵਲਾਂ 

ਦੀ ਪੋਟਲੀ ਖੋਹ ਲਈ ਅਤੇ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਖਾਣ ਲਗੇ। 

ਕੁਝ ਦਿਨ ਸੁਦਾਮਾ ਉਥੇ ਰਿਹਾ, ਖ਼ੂਬ ਸੇਵਾ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਪਰਤਣ 



ਸੁੰਦਰ, ਬਾਬਾ 

ਲਗਿਆ ਤਾਂ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨ ਦਿੱਤਾ। ਚਿੰਤਾ 
ਵਿਚ ਡੁਬਿਆ ਜਦ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁਟੀਆ 

ਸੁੰਦਰ ਮਹੱਲ ਵਿਚ ਬਦਲੀ ਵੇਖੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ 

ਜੇਵਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦੀ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦੀ 

ਮਹਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਉਸ 

ਦਿਨ ਤੋ ਉਹ ਪਤਨੀ ਸਹਿਤ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦਾ ਭਗਤ ਬਣ 

ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ 

ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਵਲ ਰੁਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ -- 

/ਬਪ੍ਰ ਸ਼ਦ਼ਾਆ ਦਾਲਦੁ ਭੰਜ/ ਠੇ ਮਨ ਤੂ ਡੀ ਡਜੂ ਲੋਝਿੰਦ/ 

(ਗੁ ਗੰੰ.੧੧੯੨)। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਵਿਚ 

ਦਾਸੀ ਪੁੱਤਰ ਬਿਦਰ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਹੈ -- 

ਦਾਸੀ ਸ਼ਤ ਜਨ /ਝੇਦਰ ਸਦਾਆ ਓਗ੍ਰਸੰਨ ਕਓਂ ਰਾਜ ਦੀਏ / 

(ਗੁ.ਗ੍ਰੰ.੩੪੫)। 

ਸੁੰਦਰ, ਬਾਬਾ : ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਛੇ ਪਦਿਆਂ ਦਾ 
ਇਕ 'ਸਦ' ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ (ਪੰਨਾ ੯੨੩) ਵਿਚ ਰਾਮਕਲੀ 

ਰਾਗ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਹੈ। ਸਿੱਖ-ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਜੋਤੀ-ਜੋਤਿ ਸਮਾਉਣ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ' ਦਿੱਤੇ 

ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਇਸ “ਸਦ” ਦੇ ਰੂਪਾਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ 
ਕੀਤਾ। 'ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ-ਸੂਰਜ” (ਨੰਦਨ ਮੰਹਨੀ ਨਾਮ ਅਨੰਦ / 
/ਤਹ ਨੰਦਰ ਸ਼ੰਦਰ #ਆੰਤਾਵੰਦ) ਅਨੁਸਾਰ ਸੁੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ 
ਦਾ ਪੜਪੋਤਾ, ਮੋਹਰੀ ਦਾ ਪੋਤਾ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। 

ਮਹਾਨਕੋਸ਼ਕਾਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਨੰਦ ਦਾ ਜਨਮ ਸੈਨ 1554 ਈ. 

ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ 

ਵਿਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ “ਅਨੰਦੁ” ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ 

ਕੀਤੀ ਸੀ । ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦਾ ਗੁਰੁ-ਗੱਦੀ ਕਾਲ ਸੈਨ 1552 

ਤੋਂ 1574 ਈ. ਤਕ ਹੈ। ਸੈਨ 1554 ਈ. ਵਿਚ ਜਨਮੇ ਬਾਬਾ 

ਅਨੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਦੋ' ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਦੋ ਇਤਨਾ 

ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੈਨ 1574 ਈ. ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ “ਸਦ” 

ਲਿਖ ਲਿਆ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਕਾਵਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋ' ਨਹੀਂ 
ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੁੰਦਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕਤਾ ਸੈਦਿਗਧ ਹੋ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਭਵ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਡਿਆਂ ਤੋਂ' ਗੁਰੂ 
ਅਮਰਦਾਸ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤ-ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ 
ਸੁਣ ਕੇ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਦ ਦਾ 

ਰਚਨਾ-ਕਾਲ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਦਹਾਕਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ। 

ਇਸ ਰਚਨਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 
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ਇਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ 

ਗੁਰਿਆਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਦੁਆਰਾ 

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸੈਕੇਤ ਮਿਲਦਾ 
ਹੈ -- ਮੰਹਗੀ ਪਤ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ ਰਾਮਦਾਸ ਪੈਨ ਪਇ 

ਸਉ / ਇਥੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 

ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨ ਕਰ 

ਸਕਿਆ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰਿਆ-ਕਰਮ ਸੈਬੈਧੀ 

ਸਿੱਖ-ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਨਸ਼ਵਰ 

ਹੈ, ਹਰ ਇਕ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤੂ ਭਾਣੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਭਾਣਾ 

ਮੰਨਣਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ। ਦਰਗਾਹੀ ਸੱਦੇ ਉਤੇ ਹੀ 

ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਸੋਸਾਰ ਤੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਣ ਧੋਣ ਦੀ ਥਾਂ 

ਹਰਿ-ਜਸ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਸਤਿਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ 

ਕਥਾ-ਵਾਰਤਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼੍ਵਣ ਕਰਨਾ, 

ਇਹੀ ਪਿੰਡ-ਪਤਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਤਿਮ ਕਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਗੇ ਸਭ ਨੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾ 
ਦਿੱਤਾ - ਸੰਤਿਗ੍ਨ ੫੦੪ /ਜਿ ਝੱਲਿਆ ਗੁਗ/ਸਿਖਾ #ਨਿ ਲਈ 

ਰਜਾ/ਇ ਜੀਉ / 

ਛੇ ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸੈਖਿਪਤ ਰਚਨਾ ਦੇ ਹਰ ਪਦੇ 

ਵਿਚ ਛੇ ਛੇ ਤੁਕਾਂ ਹਨ। ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ ਮਾੜਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ 

ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਦਿਆਂ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਤੁਕ ਦਾ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਤੀਜੀ 

ਤੁਕ ਵਿਚ 'ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਛੰਦ” ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਦੁਹਰਾਇਆ 

ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵੈਰਾਗਮਈ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 

ਭਾਵਾਨੁਕੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸੁੰਦਰ 
ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਸੁਧੁ : ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਉਤੇ ਅੰਕਿਤ ਇਸ ਪਦ ਤੋ ਭਾਵ 

ਹੈ ਕਿ ਸੈਬਧਿਤ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਅਸਲ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਸ਼ੁਧ ਕਰ 

ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸੁਧੁ ਕੀਚੈ : 'ਗਉੜੀ ਕੀ ਵਾਰ : ਮ.ਪ” ਦੇ ਅੰਤ ਉਤੇ ਅੰਕਿਤ 
ਇਸ ਉਕਤੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਮਿਲਾ ਕੇ 

ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। 

ਸੁੰਨ/ਸੁੰਨ ਸਮਾਧਿ : ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਲਈ ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਸੰਤਾਂ 
ਨੰ ਸੁੰਨ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਸੈਬੈਧ ਬੌਧ-ਮਤ ਨਾਲ ਹੈ। 

ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਬੌਧ-ਮਤ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ 
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ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਨਾਗਾਰਜੁਨ ਨੇ 'ਮਧ੍ਮਕ-ਕਾਰਿਕਾ” ਵਿਚ 

ਸੁੰਨਵਾਦ (ਸੂੰਨ੍ਯਵਾਦ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। “ਸੁੰਨ” 

(ਸ਼ੂਨ੍ਯ) ਦੇ ਅਰਥ ਅਤੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਆਚਾਰਯ 
ਨਾਗਾਰਜੁਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁੰਨ ਤੱਤ੍ਰ ਅਪਰ ਪ੍ਰਤੱਖ, ਸ਼ਾਂਤ, 

ਪ੍ਪੰਚਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪੁਪੰਚਿਤ, ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਅਤੇ ਅਨਾਨਾਰਥ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਮਧ੍ਯਮਕ ਸ਼ਾਸਤ੍ ', 18/9)। ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਸਦੇ 

ਹੋਇਆਂ ਆਚਾਰਯ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨ ਸਤ ਹੈ, ਨ 
ਅਸਤ ਹੈ, ਨ ਸਤ ਅਤੇ ਅਸਤ ਦੋਵੇਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ 

ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਚੌਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ 

ਤੱਤ੍ਰ ਹੈ। 

ਨਾਗਾਰਜੁਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਆਰਯਦੇਵ, ਸ਼ਾਂਤਿਦੇਵ ਅਤੇ 

ਸ਼ਾਂਤਕ੍ਸ਼ਿਤ ਨਾਂ ਦੇ ਆਚਰਯਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਤ ਨੂੰ ਅਧਿਕ 

ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। “ਵਿਗ੍ਹ 

ਵ੍ਯਾਵਰ੍ਤਿਨੀ ਕਾਰਿਕਾ” ਵਿਚ ਸੁੰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ 

ਕਿ ਜੋ ਸੁੰਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲੈਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਜੋ ਸੁੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ 

ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਨਾਗਾਰਜੁਨ ਨੇ ਸੁੰਨ ਨੂੰ “ਨਿਰਵਾਣ” ਦਾ 

ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਬਾਦ ਦੇ ਮਾਧਮਿਕ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ 

ਆਚਾਰਯਾਂ ਨੇ ਸੁੰਨ ਨੂੰ ਆਸਤਿਕਤਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤਕ ਖਿਚਿਆ 

ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਭੁਰਮਕ ਅਤੇ 

ਪਰਾਮਰਥਿਕ। ਪੁਗਿਆ ਤੋ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਤਿ 

ਹੀ ਪਰਮਾਰਥਿਕ ਸਤਿ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ 'ਸੁੰਨ” ਹੈ। ਪਰਮਾਰਥਿਕ 

ਸਤਿ ਅਥਵਾ 'ਸੁੰਨ” ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਤੋ ਰਹਿਤ ਅਤੇ 

ਨਿਰ-ਸੂਭਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ, ਮਨ, ਬਚਨ ਦੁਆਰਾ ਅਗੋਚਰ 

ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦਾ ਉੱਚਾਰਣ ਅਤੇ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ੍ਰੈ-ਅਨੁਭੂਤੀ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ 

ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਰੂਪ 

ਆਸਤਿਕਾਂ ਦੇ ਬਹਮ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੈ। 

ਮਹਾਯਾਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਮਹਾਸੁਖ ਦਾ ਵਾਚਕ ਵੀ ਹੈ। 
ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੀਨਯਾਨੀਆਂ ਨੇ 'ਸੁੰਨ” ਦਾ 

ਅਰਥ ਪੂਰਣ-ਅਭਾਵ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 

ਸੈਸਾਰ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ 'ਸੁੰਨ” 
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਗੋਬਿੰਦ ਤ੍ਗਿਣਾਇਤ “ਹਿੰਦੀ ਕੀ 

ਨਿਰਗੁਣ ਕਾਵਿਧਾਰਾ ਔਰ ਉਸ ਕੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਪਿ੍੍ਸ਼ਰਭੂਮਿ” 

ਅਨੁਸਾਰ ਹੀਨਯਾਨੀਆਂ ਦਾ ਅਭਾਵ ਰੂਪ ਸੁੰਨ ਅਤੇ 

ਮਹਾਯਾਨੀਆਂ ਦਾ ਦ੍ੈਤ-ਅਦੈਤ-ਵਿਲੱਖਣ ਰੂਪ ਸੁੰਨ ਬੰਧ- 

ਤਾਂਤ੍ਰਿਕਾਂ ਵਿਚ ਨਿਸਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਰਮਾਰਥ-ਤੱਤ੍ਰ ਰੂਪੀ 
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ਸੁੰਨ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰੈਤੂ ਇਸ ਰੂਪ 

ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਉਤੇ ਦ੍ਰੈਤ-ਅਦ੍ਰੰਵ 

ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਮਹਾਸੁਖ ਦੀ ਛਾਪ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ 'ਸੈਨ” 

ਨੂੰ ਬੋਧੀਆਂ ਦੇ ਕਸ਼ਣਿਕ ਅਰਥ ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਦ ਦੇ 

ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਮਹਾਯਾਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਸਰੁਪ ਆਸਤਿਕ ਅਭਾਵ 

ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੀਨਯਾਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਸਤਿਕ ਅਭਾਵ 
ਵਾਲਾ, ਪਰ ਤਾਂਤ੍ਰਕਾਂ ਬੋਧਣੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪੂਰੀ 
ਆਸਤਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਥਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ 

ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ, 

ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਹਮ-ਰੈਧ੍ਰ , ਦੇਸ਼-ਕਾਲ ਪਰਿਛਿੰਨ ਬ੍ਰਹਮ, ਸੁਖਮਨਾ 

ਨਾੜੀ, ਅਨਾਹਦ ਚਕ , ਸਮਾਧੀ ਆਦਿ। 

ਕਬੀਰ ਨੇ 'ਸੁੰਨ” ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨੁਹਾਰ 

ਨਾਥ-ਪੰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਖੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 

ਭਾਵ ਰੂਪ ਬ੍ਹਮ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਇਸ 

ਲਈ ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਦਾ ਸੁੰਨ-ਵਾਦ ਬੌਧੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਭਿੰਨ ਹੈ। 
ਇਹ ਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ 

ਇਕ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅਤੇ ਆਸਤਿਕ ਭਗਤ ਦਾ ਸੁੰਨਵਾਦ ਹੈ। 

ਇਸ ਨੂੰ ਅਦ੍ਰੈਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਬ੍ਹਮਵਾਦ ਅਥਵਾ ਅਦੈੰਤ-ਤਾੱਤ੍ਰ 
ਦਾ ਭਾਵਾਤਮਕ ਪ੍ਤਿਰੂਪ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਤ ਕਬੀਰ 

ਤੋਂ ਬਾਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ। 

ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਹਮ ਦਾ ਵਾਚਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁੰਨ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ 

ਤ੍ਿਿਵਣ ਵਿਚ ਵਿਆਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਚੌਥੇ ਪਦ 

(ਸਹਿਜ-ਅਵਸਥਾ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਣ ਕੇ ਪਾਪ-ਪੁੰਨ ਦੇ ਪੁਭਾਵ 

ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਅੰਤਾਨ ਸੰਨੰ ਬਾਗੰਠੇ ਸੰਨੰ ਤ੍ਿਭਿਵਣ 

ਸ਼ੰਨਮਸ਼ੰਨੰ / ਚਉਂਥੈ ਸੰਨ ਲੇ ਨ੍ਰ ਜ਼ਾਣੰ ਤਾ ਕਉ ਪਾਘ ਨ 
ਪੁੰਨ /(ਗੁ.ਗੰ.੯੪੩)। “ਹਠਯੋਗ-ਪ੍ਰ ਦੀਪਿਕਾ” ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ 

ਭਾਵ ਦੇ ਨੌੜੇ-ਤੇੜੇ ਦਾ ਇਕ ਸਲੋਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ - ਅੰਤ: 

ਸਨ੍ਲੇ ਥਾਹ: ਨੂਨ੍ਲ ਨੂਨ੍ਯ ਕੁੰਭ /ਇਵਾਂਥਰੇ/ ਅੰਤ: ਪੁਰਣੰ 
ਬਹਿ: ਪਰਣ: ਪਰਣ: ਕੰਡਾ /ਏਵਾਰਣਵ /(4/56)। ਮਾਰੂ ਰਾਗ 
ਦੇ ਸੋਲਹਿਆਂ (17/1-13) ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ 

ਦੇ ਉਸ ਰੂਪ ਨੂੰ 'ਸੁੰਨ” ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 

ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਵਨ, 

ਸਿਿਸ਼ਟੀ ਆਦਿ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਹੋਈ; ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਣੂ ਅਤੇ 

ਮਹੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਨੋ ਗਿਆਨ-ਇੰਦੀਆਂ, ਮਨ ਅਤੇ 
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ਬੁੱਧੀ ਵਰਗੇ ਸੱਤ ਸਰਵੋਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਪ੍੍ਥਿਵੀ 

ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਰਾਤ ਅਤੇ ਦਿਨ ਬਣਾਏ; 

ਦੁਖਾਂ ਅਤੇ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁੰਨ ਦਾ 

ਭੇਦ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਇਹ 
ਭੇਦ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈਸਾਰਿਕ ਰੋਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ 

ਕਰਦਾ - ਸ/ਤਗਿਰ ਤੰ ਪਾਏ ਵੀਚਾਰਾ / ਸੰਨ ਸਮਾਨ ਸਚੇ 

ਘਰ ਬਾਰਾ/ ਨਾਨਕ /ਨੇਰਮਲ ਨਾਦ ਸ਼ਥਦੁ ਧਨ ਸਚ ਰਾਸ 

ਨਮ ਸ਼ਮ/ਇਦਾ/(ਗੁ ਗੰ .੧੦੩੮)। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਸੁੰਨ-ਸਮਾਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ 

ਭਾਗ- ਵਾਨ ਹੀ ਲਿਵ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਰੂਪੀ 

ਸ਼ਬਦ ਉਤੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਵ-ਅਭਾਵ ਦੀ 

ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਕਰਤਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ 
ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ - ਸੰਨ ਸਮਾਧਿ ਰਹਹਿ ਲਿਵ ਲਾਗੇ ਏਕਾ ਏਕ? ਸ਼ਬਦ 

ਬਚਾ / ਜਲ ਥਲ ਧਗ/ੰਟੇ ਗਗਨ ਤਹ ਨਾਹੀ ਆਪ ਆਪ 

ਕਾਆ ਕਰਤਾਰ /(ਗੁ .ਰੰ.੫੦੩)। ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ 

ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ 'ਸੁੰਨ” ਨੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਅਤੇ 

ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਅਫੁਰ ਅਵਸਥਾ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 

_ ਸੁੰਨ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਸੈਬੋਧ ਰਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ 

ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਹਮ ਦੇ ਵਾਚਕ ਵਜੋ' ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸੁੰਨਤ : ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਚਲਿਤ ਇਕ ਅਹਿਮ 

ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਬੈਦੀ ਹੈ। ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 'ਸੁੰਨਤ” ਦਾ 

__ ਅਰਥ ਹੈ ਮਰਯਾਦਾ। ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਸੁੰਨਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ 

ਸਿਖਿਆਵਾਂ ਜਾ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ 

ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 

ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ 

ਆਚਰਣ-ਵਿਧੀ ਹੀ 'ਸੁੰਨਤ” ਹੈ। ਪਰ ਅਜ ਕਲ ਇਸ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਵਰਤੋ 'ਖ਼ਤਨਾ” ਲਈ ਰੂੜ੍ਹ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। 'ਖ਼ਤਨਾ” ਵੀ 

ਇਸਲਾਮਿਕ ਮਰਯਾਦਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੈਮਦ ਤੋ 

ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਤਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। 

ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿੰਗ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਤੁੱਚਾ 

(ਖਲੜੀ) ਦਾ ਮਾਸ ਕਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ 

ਜ਼ਿਕਰ “ਕੁਰਾਨ” ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਚਲਨ 

ਦਾ ਆਰੈਭ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ।“ਸਹੀਹ ਬੁਖ਼ਾਰੀ” ਦੀ ਇਕ ਹਦੀਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ 

ਇਬਰਾਹੀਮ ਦਾ ਅੱਠ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਖ਼ਤਨਾ ਹੋਇਆ 

ਸੀ। ਇਸ ਹਦੀਸ ਤੋ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੈਮਦ ਨੇ 

ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ 'ਸੁੰਨਤ' ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੈਮਦ 

ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖ਼ਤਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ 

ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, 

ਪਰ ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨੇ 'ਮਹਾਨਕੋਸ਼' ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ 

ਮੰਨਿਆ ਹੈ। 

ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋ' ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਖ਼ਤਨਾ 

ਕਰਾਉਣਾ ਉੱਤਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਜ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ 

12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਖ਼ਤਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾ 

ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਜੋ ਲੋਕ ਮੁਸਲਮਾਨ 

ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਦਿਆਂ ਛੋਟ ਵੀ 

ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਖ਼ਤਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਉੱਤਮ 

ਗੱਲ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖ਼ਤਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ 

ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਉੱਜ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਤਨੇ ਦੀ ਰਸਮ ਦਾ ਮੁਗ਼ਲ 

ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਣਨ ਹੈ । ਸਿੰਹਤ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਸ 

ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਤਨੇ ਤੋਂ ਬਾਦ ਲਿਗ ਦੇ ਅਗੂ ਭਾਗ 

ਵਿਚ ਸ਼ਿਸ਼ਨ-ਮਲ ਇਕਤ੍ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਲਸਰੂਪ ਇਸ ਨਾਲ 

ਸੈਬੈਧਿਤ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਮਰਦ ਮੁਕਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਥਾ ਉਤੇ ਵਿਅੰਗ 

ਕਸਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ - ਸੰਨ/ਦ ਕੀਏ ਤੁਰਕ ਜੇ ਹੋਇਆ 

ਅਓਰਤ ਕਾ ਕਿਆ ਕਠੰਆੰ / ਅਰਧ ਸ਼ਨੰਗੀ ਨਗੰਠੇ ਨ ਛਡ 

ਤਾ ਤੌਂ /ਹੰਦੂ ਗੀ ਰਗੀਆੰ / (ਗੁ ਗ੍ੰ.੩੭੭)। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵੀਕਰਣ 'ਸ਼ਰਮ” ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਸਰਮ 

ਸੁਨੰਤਿ ਸੀਲ ਰੋਜਾ ਹੋਹੁ ਮੁਸਲਮਾਣ । (ਗੁ ਗੰ ੧੪੦)। 

ਸੁੰਨੀ : ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁਖ ਫ਼ਿਰਕਾ ਜਾਂ ਸੰਪ੍ਦਾਇ। ਵੇਖੋ 
'ਮਸਲਮਾਨ”। 

ਸੁਪਨਾ : ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸੈਸਾਰਿਕ ਨਸ਼ਵਰਤਾ ਨੂੰ 
ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਉਪਮਾਨ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ -- /ਜਿਂ 

#ੁਪਨਾ ਅਰ ਪੋਖਨਾ ਐਸੋ ਜਗ ਕਉ ਜਾਨੇ / /ਇਨ ਮੈ ਕਛੁ 

ਸ਼ਾਚੋਂ ਨਹੀ ਨਾਨਕ /ਝਠ ਭਗਵਾਨ / (ਗੁ ਗੰ ੧੪੨੭)। 

ਭਾਰਤੀ ਚਿੰਤਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਨਾ ਚੇਤਨਾ ਦੀਆਂ ਚਾਰ 

ਅਵਸਥਾਵਾਂ (ਜਾਗਤ, ਸੁਪਨ, ਸੁਖੁਪਤਿ, ਤੁਰੀਯ) ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈਂ ਦਲ ਤ਼ 
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ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਜਾਗਤ ਅਤੇ ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ 

ਦੀਆਂ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇਕ ਦੂਜੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ 

ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ 

ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ 
ਜੋ ਆਮ ਤਰਕ ਉਤੇ ਪਰਖਿਆ ਨਿਰਰਥਕ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਪੁਰਾਤਨ-ਕਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਨੇ 

ਰਾਹੀਂ ਭਵਿਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 

ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁਣ 

ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਧਿਐਨ ਵੀ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ 

ਉਲਝਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਸੈਗਤੀਆਂ ਦਾ ਹਲ ਲਭਣ ਦਾ 

ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਪੁਰਾਤਨ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਜਾਂ ਅਸ਼ੁਭ 

ਫਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੈਦਿਕ ਸਾਹਿਤ ਤੋੱ 

ਇਲਾਵਾ 'ਬਾਲਮੀਕੀ ਰਾਮਾਇਣ” (ਕਾ.2/69), ਮਤ੍ਸ੍ਯ-ਪੁਰਾਣ” 

(242 ਅ.) ਆਦਿ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਬਾਰੇ 

ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਰਣਨ 

ਹੋਰ ਧਰਮ-ਗੰਥਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈਬਲ, ਕੁਰਾਨ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵੀ 

ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਸੁਪਨਾ ਛਿਣ-ਭੈਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਤੇ 

ਸਥਿਤੀ ਅਸਥਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ 

ਨੂੰ ਨਸ਼ਵਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮਨੋਰਥ 
ਨੂੰ ਮਿਿਗਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਤੁਲ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ - #ਗ 

ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਰ ਸੁਪਨ ਮਨੌਰਲ ਤਾ ਕੀ ਕਛੁ ਨ ਵਡਾਈ / 

(ਗੁ.ਗੰੰ.੬੧੫)। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਸੁਪਨ-ਫਲ ਆਦਿ ਦਾ ਵੀ 

ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਚਿੱਤ 

ਲਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 'ਮੁਰਖ” ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ -- ਸ਼ਪਨੰ ਸੰਤੀ 
/ਚਤ ਮੁਰਾਖ ਲਾ/ਇਆ / /ਥਿਸਣੇ ਰਾਜ ਰਸ ਭੰਗ ਜਾਗਤ 

ਭਾਖਲਾ/ਇਆ /(ਗੁ.ਰੰ.੭੦੭)। ਇਸ ਦੀ ਛਿਣ-ਭੈਗਰਤਾ ਨੂੰ 

ਜਗਤ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਸਥਿਤੀ ਉਤੇ ਆਰੋਪਿਤ ਕਰਕੇ ਨਾਸ਼ਮਾਨ 

ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸੁਭਾਸ਼ਿਤਾਂ : ਇਸ ਤੋ' ਭਾਵ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 
ਉਕਤੀਆਂ। ਵੇਖੋ 'ਸੂਕਤੀਆਂ”। 

ਸੁਮੇਰੁ : ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਰੁ ਨੂੰ ਘਾਹ ਵਾਂਗ 
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ਸੜਦਾ ਦਸਿਆ ਹੈ-- ਦਾ ਗਏ/ਤਿਣ ਪਾਪਸਮੰਰ/ਗੁ ਗਰ ੮੯੯)। 
ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਵਰਣਿਤ ਇਹ ਇਕ ਪਹਾੜ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ 

ਜੋ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ 

ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿਚ ਹੀਰੇ-ਪੰਨੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਭਾਗਵਤ 

ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉੱਚਾਈ 84000 ਯੋਜਨ 

ਦਸੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 16 

ਹਜ਼ਾਰ ਯੋਜਨ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਗਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਜਦੋਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੇ ਦੈੱਤਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ 

ਰਿੜਕਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਇਸ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਮਧਾਣਾ 

ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ “ਪੰਚ-ਪਰਬਤ” ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ 

ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਉਪਰ ਪੰਜ ਪਰਬਤ-ਚੋਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 

ਰੁਦੁਹਿਮਾਲਯ ਚੋਟੀ ਤੋ' ਰੰਗਾ ਨਿਕਲੀ ਦਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ 

ਦਾ ਉਪਰਲਾ ਮੈਦਾਨ 32000 ਯੋਜਨਾਂ ਵਿਚ ਪਸਰਿਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜ-ਕਲ ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਿੱਬਤ ਅਤੇ ਪਾਮੀਰ 

ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਲ 

ਭਾਰਤ ਹੈ। 

ਯੋਗੀ ਲੋਕ ਦਸਮ-ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਸੁਮੇਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਦੇ 

ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਅਨੇਕ ਸੁਮੇਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮੰਨੀ ਹੈ 
- ਅਨਿਕ ਥਰਨ ਆੱਨੇਕ ਕਾਨੈਕ' ਸੁਮੇਰ / (ਗੁ .ਗੰ.੧੨੩੬)। 

ਸੁਰ : 'ਅਨੰਦੁ” ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 

ਹੈ ਕਿ ਸੁਰ (ਦੇਵਤੇ), ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਮੁਨੀ ਲੌਗ ਜਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 

ਦੀ ਖੋਜ ਵਿਚ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ 

ਸੰਭਵ ਹੈ - ਸ਼ਨਿ ਨਰ ਮਨ ਜਨ ਆੰਮ੍ਤੁ ਲੌਜ਼ਦੇ ਸ਼ ਅੰਮ੍ਤਾ 
ਗਾਰ ਤੇ ਆਇਆ / (ਗੁ .ਗੰ੧੮)। 

“ਸੁਰ” ਅਸਲੋਂ “ਅਸੁਰ” (ਵੇਖੋ) ਦਾ ਵਿਪਰੀਤ ਅਰਥਕ 

ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ “ਦੇਵਤਾ” ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਲੇਖ ਵੈਦਿਕ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਨਹੀ ਮਿਲਦਾ। 

ਡਾ. ਸੈਪੂਰਣਾਨੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਦਿਕ 

ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਦ “ਅਸੁਰ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਉਪੱਤੀ ਭੁਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 

ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 'ਅ” ਅਤੇ 'ਸੁਰ” ਮਿਲਣ 

ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਇਸ 

ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ 'ਸੁਰ ਨਹੀਂ”। ਜੋ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਸੁਰ 

ਹੋਇਆ। ਅਸੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇਵ (ਦੇਵਤਾ) ਸਨ ਹੀ, ਇਸ 

ਲਈ 'ਸੁਰ” ਸਹਿਜੇ ਹੀ “ਦੇਵ” (ਵੇਖੋ) ਦਾ ਪ੍ਯਾਯਵਾਚੀ ਬਣ 

ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਉਤਪੱਤੀ ਵੀ ਲਭ ਲਈ ਗਈ, ਜੋ ਚੰਗੀ 
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ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੋਰਥ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ 

ਸੈਂਕੜੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ “ਦੇਵਤਾ” 
ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਸੈਕੇਤ ਕਰਦਿਆਂ 

ਲਿਖਿਆ ਹੈ - ਦਮ ਅਚਰਜੁ ਰਹੇ /#ੈਸ਼ਮਾਦ / ਘਟ ਘਟਿ 
ਸਰ ਨਰ ਸ਼ਹਜ ਸਮਾ/ਧ / (ਗੁ .ਗੰ.ਧ੧੬)। 

ਸੁਰਸਰੀ : ਦੇਵਤਿਆਂ (ਸੁਰ) ਦੀ ਨਦੀ (ਸਰੀ)। ਇਹ ਸ਼ਬਦ 
ਰੀਗਾ ਨਦੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਲਾਰ ਰਾਗ ਵਿਚ 

ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੰਗਾ ਜਲ ਨਾਲ ਤਿਆਰ 

ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਸੈਤ-ਜਨ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ - ਸ਼ਰਸ਼ਨੰ ਸਲਿਲ 

/ਨਿਤਾ ਬਾ੍ਰਨਾ ਰੇ ਸੰਤਜਨ ਕਰਤ ਨਹਾ ਪਾਨੰ/(ਗੁ ਗੁੰ.੧੨੯੩)। 

ਸੁਰਗ£ਸੁਅਰਗ : ਗਾਵ/ਹ #ਆਹਣ?ਆ ਮਨ #ਹਨੇ ਸ਼ਰਗਾ 

ਮੱਛ ੫ਇਆਲਂ /(ਜਪੁਜੀ)। ਵੇਖੋ 'ਸਵਰਗ”। 

ਸੁਰਤਿ : ਸੁ-ਰਤਿ, ਅਰਥਾਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਪ੍ਰੇਮ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਂ 
ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸੱਚੇ ਪਰਮ ਲਈ ਇਹ ਪਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਾਰਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੈ ਨਾਲ ਸਾਧਕ ਉਜਲੇ 

ਪ੍ਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੁਤਿਸ਼ਠਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ 
ਹੈ - ਸੁਗਤਾ ਹੋਵੈ ਪਤਿ ਉਗਵੰ ਗੁਰਬਚਨ ਭਉ ਖਾਗਇ/ 
(ਗੁ.ਰੀੰ.੧੮)। ਇਸ ਸਾਧਨਾ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ 'ਸ਼ਬਦ- 

ਸੁਰਤਿ ਯੋਗ” (ਵੇਖੋ) ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਤੇ 

ਕਿਤੇ “ਧਿਆਨ” ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 

ਸੁਰਤਿ/ਸੁਰਤੀ (ਵੇਦ) : ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ 'ਸ਼ੁਤਿ" ਦਾ 
ਤਦਭਵ ਰੂਪ। ਵੇਖੋ “ਵੇਦ'। 

ਸੁਲਹੀ ਖ਼ਾਨ : ਇਕ ਪਠਾਣ ਜੋ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ 
ਰਾਜ-ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 

ਦੇਵ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਪ੍ਿਥੀਚੰਦ ਗੁਰੂ-ਗੱਦੀ ਨ ਮਿਲਣ ਕਾਰਣ 

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾਣ 

ਲਈ ਸਦਾ ਗੋਂਦਾਂ ਗੁੰਦਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ 

ਕਈ ਮੁਗ਼ਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਰੈਢ ਲਿਆ ਸੀ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁਲਹੀ ਖ਼ਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। 

ਇਕ ਵਾਰ ਉਹ ਪਿ੍ਥੀਚੌਦ ਕੌਲ, ਉਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਸਾਏ ਪਿੰਡ 

216 ਸੁਲਤਾਨ (ਬ੍ਰਹਮ- ਵਾਚਕ) 

'ਕੋਠਾ ਗਰੂ ਕਾ” (ਨਾਮਾਂਤਰ 'ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੋਠੇ”) (ਜ਼ਿਲਾ ਬਠਿੰਡਾ), 
ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਮੰਦੀ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ 

ਲਈ ਗਿਆ। ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਇਕ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਆਵਾ 

ਭਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਣ ਘੋੜਾ ਤੁਬਕਿਆ ਅਤੇ ਭਖਦੇ 

ਆਵੇ ਉਤੇ ਜਾ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਸੁਲਹੀ ਖ਼ਾਨ ਉਸ ਆਵੇ ਵਿਚ 

ਧਸ ਕੇ ਭਸਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 

ਸੈਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਸੁਲਹੀ ਤੇ ਨਾਰਾ/ਇਣ ਫਾਸ਼ / ਸੁਲਹੀ ਕਾ 

ਹਾਲੂ ਕਹੀ ਨ ਪਹੁਦੈ ਸ਼ਲਹ ਹੋਇ ਮੁਆ ਨਾਧਾਕੁ / 

(ਗੁ.ਗੁੰ.੮੨੫)। 

“ਨਾਪਾਕ” ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 

ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਮੁਰਦਾ ਦਬਦੇ ਹਨ, ਸਾੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ 

ਸੜ ਕੇ ਮਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਸੁਲਤਾਨ (ਬ੍ਰਹਮ-ਵਾਚਕ) : ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਕਈ 
ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਲਈ ਸੁਲਤਾਨ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਜੋਂ 

ਕਲਪਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕਲਪਨਾ 

ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 

ਡਾ. ਪੀਤਾਂਬਰ ਦੱਤ ਬੜਥਵਾਲ (“ਹਿੰਦੀ ਕਾਵ੍ਯ ਮੇਂ 

ਨਿਰਗੁਣ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ”) ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ 

ਅੱਲ੍ਹਾ-ਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਅੱਲ੍ਹਾ ਇਕ ਮਹਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਂਗ 

ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਤਵੇਂ 

ਆਸਮਾਨ ਵਿਚ ਕੁਰਸੀ ਉਤੇ ਬੈਠਾ ਸਭ ਉਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ 

ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਗਮਨ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ 

ਇਕ-ਮਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰ, ਤਖ਼ਤ ਉਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬੈਠਣਾ ਅਤੇ 

ਪ੍ਜਾ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਵਲੋ' ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਦਬ-ਅਦਾਬ 

ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਬੈਧੀ ਧਾਰਣਾ ਸੁਲਤਾਨੀ ਠਾਠ ਤੋਂ” ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਭਾਵਿਤ 

ਹੋਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

___ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਆਖਿਆ ਹੈ - ਤੂ 
#ਲਤਾਨ ਕਹਾ ਹਉ ਆਆ ਤੋਗੀੰ ਕਾਵਨ ਵਡਾਈ /(ਗੁ ਰੀ੍.੭੯੫)। 

“ਪਟੀ” ਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ “ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ” ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਪੁਜੀ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ 
ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਤਖ਼ਤ ਅਡੋਲ ਹੈ -- 

ਤਖਾ/ਤ ਸ਼ਲ% ਹੋਵੈ /ਦੇਨੁ ਭਾਤ?/ (ਗੁ.ਗ੍੍.੧੦੩੯) ਅਤੇ ਮੇਠੋਂ 

ਠਾਕਾਰ ਹਠ ਤਖਾੰਤਾ ਅਡੌਲ /(ਗੁ ਗੰ .੧੭)। 



ਸੂਅਰ/ਸੂਰ 

ਸੂਅਰ/ਸੂਰ : ਇਕ ਪਸ਼ੂ ਜੋ ਜੈਗਲੀ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਦੋਹਾਂ 
ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ 
ਦਾ ਮਾਸ ਸੁਆਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉਤੇ ਚਰਬੀ ਦੀ ਮੋਟੀ ਤਹਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ 

ਬਹੁਤਾਤ ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਰ ਵਾਲਾ 

ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖਲ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 

ਸਰੀਰ ਉਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿੰਨੇ ਬਹੁਤ ਕਠੋਰ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ 
ਦਾ ਅਗੇ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਥੂਥਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਹੱਥ 

ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ ਸੈਪੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੁੰਘਣ-ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ 

ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਲੁਕੀਆਂ 
ਸੁਆਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਟ ਕੇ ਕਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਖਾਧ 

ਪਦਾਰਥ ਜੜ੍ਹ-ਮੁੂਲ, ਗੈਨਾ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਹੈ। ਪਾਲਤੂ ਸੂਰ 

ਰੀਦ-ਮੰਦ ਵਿਚ ਮੁੰਹ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਲਭਦੇ ਹਨ 

ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤਿ ਘਿਰਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਸੂਰ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਵਿਚ ਹਰਾਮ ਲਿਖਿਆ 

ਗਿਆ ਹੈ (ਸੂਰਾ ਬਕਰ/71)। ਯਹੂਦੀ ਲੋਗ ਵੀ ਸੂਅਰ ਨੂੰ 

ਅਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਘਿਣਿਤ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਜੋ ਜੁਗਾਲੀ 

ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਸੂਅਰ ਖੁਰਦਾਰ ਪਸ਼ੂ ਹੈ । 
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ “ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ' ਵਿਚ 

ਪਰਾਇਆ ਹਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਈ ਸੂਅਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਲਈ 

ਗਊ ਖਾਣ-ਤੁਲ ਵਰਜਿਤ ਦਸਿਆ ਹੈ -- ਹਕ ਪਰਾ/ਇਆ 

ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੁਆਰ ਓਸ ਗਾਇ / ਗੁਣ ਪਨ ਹਾਆ ਤਾ ਭਾਰੇ 

ਜਾ #ਰਦਾਰ ਨ ਸਾਏ / (ਗੁ ਰੀ .੧੪੧)। 

ਸੂਹੀ ਕੀ ਵਾਰ, ਮਹਲਾ ੩ : ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ 
ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ ਸਲੋਕਾਂ ਸਹਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ 

ਮਹਲੇ ਤੀਜੇ ਦੇ ਕੇਵਲ 15 ਸਲੋਕ ਹਨ, ਬਾਕੀਆਂ ਵਿਚੋ 21 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਅਤੇ 11 ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਲ ਸਲੋਕ 47 ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਚ ਕੁਲ 20 

ਪਉੜੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਇਕ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਪੰਜ ਪੰਜ ਤੁਕਾਂ 

ਹਨ। ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋ ਤੱ ਲੈ 

ਕੇ ਅੱਠ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਸਲੋਕ ਦਰਜ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇਂ ਹਰ 

ਪਉੜੀ ਨਾਲ ਦੋ ਦੋ ਸਲੋਕ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਤਵੀਂ ਅਤੇ 

15ਵੀਂ ਪਉੜੀਆਂ ਨਾਲ ਚਾਰ ਚਾਰ ਸਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਛੋਵੀਂ', 

ਨੌਵੀਂ ਅਤੇ 19ਵੀ' ਪਉੜੀਆਂ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਸਲੋਕ ਦਰਜ 

ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਸਰਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ। 

ਸੂਹੀ ਰਾਗ (ਬਾਣੀ) 

ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਕਈ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉਤੇ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 

ਕਿ ਜਗਤ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਕਰਮ-ਭੂਮੀ ਹੈ। ਮਾਇਆਵੀ ਪ੍ਰਪੰਚ 

ਰਚ ਕੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਉਲਝਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 
ਆਪ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਜਿਗਿਆਸੂ ਵਿਚੋ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਕਢ ਕੇ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰ 
ਕੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾਮ-ਜਪ ਰਾਹੀਂ ਪ੍੍ਭੂ ਦੀ 

ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਲਸਰੂਪ ਸਾਧਕ ਸਹਿਜ 
ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੌੰਮ-ਭਗਤੀ 

ਦਾ ਕਾਂਤਾ-ਭਾਵ ਅਧਿਕ ਉਘੜਿਆ ਹੈ। 

ਸੂਹੀ ਰਾਗ : ਇਹ ਇਕ ਅਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਗ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ 

ਦੇ ਸਰੂਪ ਬਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਮਤ-ਭੇਦ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਾ 

ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਠਾਟ ਦੀ ਖਾੜਵ ਰਾਗਨੀ ਅਤੇ 

_ਇਸ ਦਾ ਨਾਮਾਂਤਰ 'ਸੂਹਾ” ਵੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 
ਕਾਨ੍ਹੜਾ ਅਤੇ ਮੇਘ ਮਲਾਰ ਦੇ ਸੈੋਯੋਗ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਕੁਝ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਾਨੜਾ ਅਤੇ 

ਸਾਰੰਗ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੋ 

ਘੜੀ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਸੈਗੀਤਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ 
ਦਿਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਹਿਰ ਦੇ ਅੰਤ ਉਤੇ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਵਿਚ ਸੂਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਸੂਹੀ ਲਲਿਤ ਦੋ ਭੇਦ ਵੀ ਹਨ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਚੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੁ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਪੰਦ੍ਹਵੇਂ 

ਕਰਮ ਉਤੇ ਸੈਕਲਿਤ ਹੈ। 

ਸੂਹੀ ਰਾਗ (ਬਾਣੀ) : ਇਸ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕੁਲ 82 ਚਉਪਦੇ, 
16 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, 3 ਕੁਚਜੀ, ਸੁਚਜੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੰਤੀ, 29 

ਛੰਤ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮ. ੩ ਹੈ। ਭਗਤ-ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ 

ਦਸ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਕਬੀਰ ਦੇ , ਤਿੰਨ ਰਵਿਦਾਸ 

ਦੇ ਅਤੇ ਦੋ ਸ਼ੇਖ ਫ਼ਰੀਦ ਦੇ ਹਨ। 

ਕੁਲ 82 ਚਉਪਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ 

ਰਚੇ ਹੋਏ ਨੌ' ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਇਕ-ਪਦਾ, 6 ਚਉਪਦੇ , 

ਇਕ ਪੰਚ-ਪਦਾ ਅਤੇ ਇਕ ਛਿਪਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਸਿਆ 

ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 

ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਬਣਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਰੀ 

ਇਕ-ਸੁਰਤਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਾਖੰਡ-ਪੂਰਣ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛਡ 



ਸੂਹੀ ਰਾਗ (ਬਾਣੀ) 

ਕੇ ਪਰਮ ਪੂਰਵਕ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਸੱਚਾ ਯੋਗ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਨਿਰਲਿਪਤ ਭਾਵ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਿਚ 

ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਬਤ੍ਰ ਵਿਆਪਤ ਹੈ -- ਤੂੰ ਜਲ ਯਲ 
#ਹੰਆਲ ਭਾ/ਰ੫/ਨ ਲਨੈਣਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਸ਼ਰਝ ਸਮਾਣਾ / 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਲਿਖੇ 15 ਚਉਪਦਿਆਂ ਵਿਚ 14 

ਚਾਰ ਚਾਰ ਪਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਛੇ ਪਦਿਆਂ ਵਾਲਾ। 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ, 

ਅਸਲ ਵਿਚ, ਈਸ਼ਵਰੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ 

ਚੁਕਣ ਤੌਂ ਬਾਦ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ 

ਹਨ। ਨਾਮ-ਜਾਪ ਵਿਚ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ' ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ 

ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਲਿਖੇ 58 ਚਉਪਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 

ਛੇ ਵਿਚ ਦੋ ਦੋ, ਦੋ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ, 48 ਵਿਚ ਚਾਰ ਚਾਰ 

ਅਤੇ ਦੋ ਵਿਚ ਪੰਜ ਪੰਜ ਪਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਵ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਜੀਵਾਤਮਾ 
ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਭੁਲਾਵਾ ਕੇਵਲ ਮਾਇਆ ਦਾ 

ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਧ-ਸੈਗਤਿ ਵਿਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੂਰ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਜਾਂ ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉਤੇ ਵੀ 

ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਤਾਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਨਾਲ ਜਿਗਿਆਸੂ 
ਦਾ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਸੁਧਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰੂ ਅਤੇ 
ਸਾਧ-ਸੈਗਤਿ ਤੋਂ' ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਨਾਲ 

ਜਮ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਕਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ - ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਅਚੁਤ 

ਆ/ਥਨਾਸਾੰ / ਤਾ ਤੋ ਕਾਣੀ ਜਮ ਕਾਂ ਫਾਨੀ / 

ਇਸ ਰਾਗ ਦੀਆਂ 16 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪੀ 

ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੀ ਪਤੀ ਰੂਪੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਖਿਚ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 

ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ' ਭਿੰਨ ਮਾਇਆਵੀ ਵਸਤੂਆਂ 
ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੈਬੈਧ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਅਤੇ 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੈਭਵ ਨਹੀਂ 

ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਿਚ ਅੱਠ ਅੱਠ ਪਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਚ 34 

ਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ 
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ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਕਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੱਛ 

ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਹਿਜ ਭਾਵ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਚ ਨਾਮ ਦਾ 

ਨਿਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ, ਅਸਲ ਵਿਚ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਦਾ ਅੰਦਰ 

ਵਸਦਾ ਹੈ , ਪਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਭਾਵ ਕਰਕੇ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਵਿਚ 

32 ਅਤੇ 14 ਪਦੀਆਂ ਦਾ ਸੈਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤਿ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ 
ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਨ ਦੀ 

ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ - ਕਈ ਅਮੱਟ /ਮਲਾਵੰ 

ਮੋਰਾ ਪਤਮ /ਪਆਰਾ ਹਉਂ /ਤਸ਼ ਪਹਿ ਆਪ ਵੇਚਾਏ7 / 

ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਣ ਮਨੁੱਖ ਦੀ 

ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ-ਮਾੜਾ 

ਸੋਚਣੌ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋ' ਤਕ ਸੱਚੀ ਲਗਨ ਨ 

ਲਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਾਧ-ਸੈਗਤਿ 

ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨ ਹੋਏ, ਤਦ ਤਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ 

ਕਲਿਆਣ ਸੈਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋ ਬਾਦ ਤਿੰਨ ਸੈਖਿਪਤ 

ਰਚਨਾਵਾਂ - ਕੁਚਜੀ, ਸੁਚਜੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੰਤੀ - ਦਰਜ 

ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਇੰਦਰਾਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਪੰਜ ਛੰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਚਾਰ 

ਪਦੇ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਚ ਨੌਂ ਪਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਦੇ 

ਰੂਪਕ ਰਾਹੀਂ ਪਤੀ ਰੂਪੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ 
ਗਿਆ ਹੈ। ਪਤੀ ਦੀ ਆਮਦ, ਉਸ ਨਾਲ ਸੈਯੋਗ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 
ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਖ਼ੁਸ਼ੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੱਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ 
ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਜੁੱਟ ਰੁਪ 
ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਸੱਤ ਛੰਤਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ-ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਗਾਉਣ ਨਾਲ 
ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਪਤੀਆਂ, ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਲੱਛਣ , ਭਗਤੀ 

ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਆਦਿ 
ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਛੇ 
ਛੱਤਾਂ ਵਿਚ ਜੀਵ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੈਬੈਧ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਅਤੇ 
ਪਤੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਰੂਪਕ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ 

ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਆਹ-ਸੰਬੋਧ ਵਿਚ ਗੁਰੂ 
ਵਿਚੋਲੇ ਦਾ ਕੌਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਧ-ਸੈਗਤਿ ਜੰਵ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 

ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ 
ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਦੀ 



ਤੂ 
ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ੍ਹਾਂ 

ਛੰਤਾਂ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ-ਭੋਗ ਝੂਠੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ 
ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੌਮ ਦੀ ਚਿਣਗ ਮਚਾ ਕੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਯੋਗ ਸਦੀਵੀ 

ਹੈ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਹਰ 

ਥਾਂ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਸੰਤਾ ਕੰ ਕਾਗੰਜ ਆਪ ਥਲੀਇਆ 

ਹਨ ਕੰਮ ਕਰਾਵ/ਣਿ ਆਇਆ ਰਾਸ / ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 

ਸਰੂਪ ਚਿਤਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ -- ਨ/ਠ ਸ਼ੌਲੜਾ 
ਜਾ ਹਰਿ ਸਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ / ਹਉਂ ਸੰਮਲਿ ਥਕੀ ਜਾ ਓਹੁ 

ਕਾਦੇਂ ਨ ਝੌਲੰ ਕਉਰਾ / (ਗੁ ਰੰ .੭੮੪)। 

ਇਸ ਤੋ' ਬਾਦ “ਵਾਰ ਸੂਹੀ ਕੀ ਮਹਲਾ ੩” ਸੈਕਲਿਤ 

ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰਾ ਇੰਦਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਭਗਤ-ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 

ਪੰਜ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮਨੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਲ ਪ੍ਰੋਰਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਤਿੰਨ 

ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ 

ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਸੈਯੋਗ ਤੋ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ 

ਤਰਸ-ਯੋਗ ਦਸੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 

ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਯੋਗ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੀ ਉਦਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰ 

ਉਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣਾ ਸੈਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ 

-- ਲੜਾ ਥੀਹਿ ਨ ਸੱਕਿਓ ਬੰਧਨ ਕਹ ਵੇਲਾ / ਭੰਨੇ ਸਰਵਰ ਜਥਾ 

ਊਛਲੀ ਤਬ ਤਰਣੁ ਦੁਹੌਲਾ /(ਗੁ ਗੰ .੭੯੪)। 

ਸੂਕਤੀਆਂ : ਇਸ ਤੋ' ਭਾਵ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 
ਉਕਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ 

ਅੰਦਰਲੀ ਅਨੁਭੂੜੀ ਨੂੰ ਭਾਵ-ਪੂਰਣ ਢੈਗ ਨਾਲ ਅਭਿਵਿਅਕਤ 

ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਸੈਜੋਈਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 

ਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਮ ਅਤੇ ਵੈਰਾਗਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮ-ਅਭਿਵਿਅੰਜਨਾ ਜਾਂ ਦਿਲ 

ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਣਾਂ ਤੋਂ ਫੁਟੀ ਕਿਸੇ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੂਕਤੀ ਨਾਲ 

ਬੜਾ ਨਿਘਾ ਸੈਬੰਧ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਵ ਸਵੱਛ ਹੈ ਅਤੇ ਕਥਨ ਨੂੰ 

ਸਰਲ ਮਨ ਦੀ ਮੁਕਤ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ 

ਉਹ ਕਥਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੂਕਤੀ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਾ ਲਏਗਾ। 

ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੂਕਤੀਆਂ, ਸੁਭਾਸ਼ਿਤਾਂ, ਸਤਿ-ਕਥਨਾਂ ਅਤੇ 

ਚਿਰਕਾਲ ਤਕ ਯਾਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕ 
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ਅਖੁਟ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀਆਂ 

ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ 

ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕਵਿਤ੍ਰ ਦੇ ਗੌਰਵ ਦਾ ਵੀ 

ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸੈਕਲਿਤ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ 

ਸਲੋਕ ਸੂਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸੂਕਤੀ- ਨੁਮਾ ਹੈ। 

ਸੂਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਧਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ 
ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਗੌਰਵ ਦਾ ਵੀ ਬੋਧ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਸੂਤਕ : ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਦਾ ਮੂਲ ਅਰਥ ਹੈ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਸੁੱਚਤਾ। 

ਚੂੰਕਿ ਜਨਮ ਦਾ ਸੋਬੈਧ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਲਕ ਦੇ 

ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਉਤੇ ਜੋ ਅਸੁੱਚਤਾ ਕਲਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਉਸ ਨੂੰ 'ਸੂਤਕ” ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ 

ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਾਸਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 

ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸੁੱਚਤਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰ 11 

ਦਿਨ, ਛਤ੍ਰੀ ਦੇ ਘਰ 13 ਦਿਨ, ਵੈਸ਼ ਲਈ 17 ਦਿਨ ਅਤੇ 

ਸ਼ੂਦਰ ਲਈ 30 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 
ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ ਘਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋਣ 'ਤੇ 

ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਸੁੱਚਤਾ ਨੂੰ ਵੀ 'ਸੁਤਕ' ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ 

ਲਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ 10 ਦਿਨ ਪ੍ਰਚਲਿਤ 

ਹੋਈ। 10 ਦਿਨ ਬਾਦ ਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 

ਵਾਲੇ ਰਲ ਕੇ ਬਸਤ ਆਦਿ ਧੋਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਦਹਾ" 

ਦੀ ਰਸਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ 

ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਭਰਮ ਹੈ। ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ 

ਇਸ ਪ੍ਰਤਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 

ਨੇ ਸੂਤਕ ਦੀ ਨਿੱਸਾਰਤਾ “ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ” ਵਿਚ ਬੜੇ ਤਰਕ 
ਪੂਰਣ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ -- ਸਭੋਂ ਨੂਤਾਕ ਭਰਮ ਹੈ ਦੂਜਾਂ 

ਲਗੇ ਜਾਇ/ ਜੰਮਣੁ ਮਰਣਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਭਾਣੰ ਆਵੈ ਜਗਇ/ 

(ਗੁ.ਗੰ.੪੭੨)। 

ਸੂਦ/ਸੂਦੂ : ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਚਲਿਤ “ਵਰਣ” 

ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਚੌਥਾ ਅੰਗ । ਵੇਖੋ “ਵਰਣ'। 

“ ਸੂਫ਼ੀਮਤ (ਸਰੂਪ) : ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸੂਫ਼ੀ ਫ਼ਕੀਰ 



ਸੂਫ਼ੀਮਤ (ਸਰੂਪ) 

ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਫ਼ੀ ਸਾਧਨਾ 
ਸੈਬੈਧੀ ਅਨੇਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਹੋਇਆ 

ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਫ਼ੀਮਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 
ਸਮਝਣਾ ਆਵੱਸ਼ਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਫ਼ੀਮਤ ਦੇ ਸਰੂਪ 
ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਵੱਸ਼ਕ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਹੱਸਵਾਦ ਨੂੰ 

ਸੂਫ਼ੀਮਤ (ਸੂਫ਼ੀਵਾਦ) ਅਥਵਾ “ਤਸੱਵਫ਼” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 'ਸੂਫ਼ੀ' ਅਥਵਾ 
“ਅਹਿਲੇ-ਹਕ” ਆਖਦੇ ਹਨ। 

ਸੂਫ਼ੀ” ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਅਨੇਕ 

ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 

ਨਿਤਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜਾਂ ਮਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ 

ਹਨ । ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ “ਸੂਫ਼ੀ” ਸ਼ਬਦ “ਸਫ਼ਾ” 
ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਥਵਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ 

ਹੋਣਾ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ' ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਕਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 

ਸ਼ਬਦ 'ਸੂਫ਼ੀ' ਨਹੀਂ, “ਸਫ਼ਵੀ” ਬਣਦਾ ਹੈ। 

ਦੂਜਾ ਮਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸਮੇ' ਕੁਝ 

ਧਰਮ-ਸਾਧਕ ਆਪਣੀ ਸਾਧਨਾ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰਖਣ 

ਲਈ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਚਬੂਤਰੇ (ਸੁੱਫ਼ਾ) ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਅਹਲੇ-ਸੁੱਫ਼ਾ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਵਿਆਕਰਣ 

ਅਨੁਸਾਰ 'ਸੁੱਫ਼ਾ” ਤੋਂ 'ਸੁੱਫ਼ੀ' ਸ਼ਬਦ ਬਣਦਾ ਹੈ , ਸੂਫ਼ੀ” ਨਹੀਂ। 

ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ 'ਸਫ਼” 

(ਪੰਕਤੀ, ਕਤਾਰ) ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ 'ਸੱਫ਼ੇ-ਅਵਲ' 

ਵਿਚ ਖੜੋ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸੂਫ਼ੀ ਅਖਵਾਏ। ਪਰ 
ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੱ 'ਸਫ਼” ਤੋਂ 'ਸੱਫ਼ੀ' ਸ਼ਬਦ ਬਣਾ 

ਹੈ, ਸੂਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। 

ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਕਾਸ 'ਸੂਫ਼ਾਨ” (ਅਰਥਾਤ : ਸੰਜਮ 

ਅਤੇ ਅਲਪਾਹਾਰ) ਤੋ' ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮ 

ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀ ਸਮਸਿਆ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 

ਤੋਂ 'ਸੂਫ਼ਾਨੀ' ਸ਼ਬਦ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸੂਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। 

ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਉਤਪੱਤੀ ਯੂਨਾਨੀ 
ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ 'ਸੋਫ਼ੀਆ” (ਗਿਆਨੀ ਵਿਅਕਤੀ) ਤੋਂ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਜੋ 
ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨ 

ਭਾਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਚੇਤਨਾ। 

“ਕਿਤਾਬ-ਅਲ-ਲੁਮਾ” ਦੇ ਲੇਖਕ ਅਬੂ ਨਸਰ-ਅਲ- 
ਸੱਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਰਬੀ ਦੇ 'ਸੂਫ਼' ਸ਼ਬਦ 
ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਨ, ਪਸ਼ਮ ਜਾਂ ਪਸ਼ਮੀਨਾ। 

ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ 

ਸੂਫ਼ੀਮਤ (ਸਰੂਪ) 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਅਧਿਕਾਂਸ਼ ਸੂਫ਼ੀ ਲੋਕ 

ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਜੋਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ ਦੇ ਕਪੜੇ 
ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ ਦੇ ਕਪੜੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 

“ਪਸ਼ਮੀਨਾ-ਪੋਸ਼" (ਉਨੀ ਬਸਤ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ) ਵੀ 
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਕਾਂ ਲਈ 

ਰੂੜ੍ਹ ਹੇ ਗਿਆ ਜੋ ਉਨੀ ਬਸਤ ਧਾਰਣ ਕਰਕੇ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਦੀ 

ਨਿਰਛਲ, ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। 

_ ਉਨੀ ਬਸਤ੍ਰ ਸੂਫ਼ੀ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਲਖਾਇਕ 
ਹੈ। 

ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਵੈਰਾਗਮਈ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣ 

ਵਾਲੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਹੱਸਵਾਦੀਆਂ ਲਈ 'ਸੂਫ਼ੀ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ 

ਵਰਤੋਂ, ਜਾਮੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਬੂ ਹਾਸ਼ਮ ਲਈ 777 ਈ. ਦੇ 

ਨੌੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਕੂਫ਼ਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, 
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਲਗਿਆ 

ਕਿ ਸੂਫ਼ੀਮਤ ਦਾ ਆਰੰਭ 'ਕੂਫ਼ਾ” ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ 

ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਮਤ ਇਹ ਵੀ ਪਚਲਿਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 

ਵਰਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ “ਹਸਨ ਬਸਰੀ” ਲਈ ਹੋਈ ਜਿਸ 

ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਸੈਨ 728 ਈ. ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ 

ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਬੂ-ਹਾਸ਼ਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ 
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੈਕੇਤ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਦਸਿਆ 
ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦਾ ਬਸਰਾ ਨਗਰ ਸੂਫ਼ੀਮਤ ਦੇ ਮੁਢਲੇ 
ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀ। 

ਸੂਫ਼ੀਮਤ ਦਾ ਆਰੈਭ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ 

ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਿਆਂ 

ਜੋ ਤੱਥ ਉਘੜਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ 

ਵੰਡਦਿਆਂ ਪ੍ਰੈ. ਗੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਆਪਣੀ 

ਪੁਸਤਕ “ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਸੂਫ਼ੀਵਾਦ” (ਪੰਨਾ 66) ਵਿਚ ਇਸ 

(1) ਸੂਫ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਖ਼ੁਦਰੌ ਬੂਟਾ ਸਮਝਿਆ 
ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਚਿਤ ਭੋਇ ਵਿਚ ਉਗਿਆ ਅਤੇ 

ਵਧਿਆ। ਇਸ ਮਤ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ 

ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਇਹ 
ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਅੜੇ 

ਹੋਈ। 

(2) ਸੂਫ਼ੀਵਾਦ ਸਾਮੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਟੜਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 
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ਆਰੀਆਈ ਦਿਮਾਗ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਕਰਮ ਹੈ। 

(3) ਸੂਫ਼ੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉਪਰ ਈਸਾਈ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ 
ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। 

(4) ਸੂਫ਼ੀਵਾਦ ਨਵ-ਅਫ਼ਲਾਤੂਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ 

ਹੈ। 

(5) ਮਹਾਨ ਸੂਫ਼ੀ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 

ਸੂਫ਼ੀਵਾਦ ਮੁਕੰਮਲ ਇਸਲਾਮੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਕੁਰਾਨ ਉਪਰ ਆਧਾਰਿਤ 

ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪੁਸ਼ਟ ਹਨ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 

ਅਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਲਵੰਤ 
ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਫ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਫ਼ੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਚੁਕਾ 

ਹੋਵੇ; ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ; ਲੋਭ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਉਪਰ 

ਕਾਬੂ ਪਾ ਚੁਕਾ ਹੋਵੇ; ਹਜ਼ਰਤ ਪੈਜ਼ੀਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਣ- 
ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋਵੇ; ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੰਬੈਧ ਤੋੜ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 

ਅੱਲ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੈਬੰਧ ਜੋੜ ਚੁਕਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਦੀ 

ਯਾਦ ਵਿਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 

ਜੇ ਇਕ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚ ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 
ਮੁਕੰਮਲ ਸੂਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਪਰ ਇਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਥਵਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਤੇ ਸੈਪਰਕ 

ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ 
ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸਥਿਤੀ 

ਹੈ। ਸੂਫ਼ੀਮਤ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸੀ, ਉਹ 11ਵੀਂ ਸਦੀ ਤਕ ਆ ਕੇ 

ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲ ਚੁਕਿਆ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ 

ਵੇਲੇਂ ਸੂਫ਼ੀਮਤ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 17ਵੀਂ 

ਸਦੀ ਤਕ ਕਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ ਚੁਕੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ 

ਤੇ ਪ੍ਭਾਵ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ 

ਵਿਕਾਸ-ਪ੍ਕਿਆ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਝੁਕਾ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਫ਼ੀ 

ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਈਸਾਈ, ਬੌਧੀ, ਈਰਾਨੀ, ਨਵ-ਅਫਲਾਤੂਨੀ, 

ਆਰਿਆਈ ਅਥਵਾ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਇਕਦਮ ਵੱਖ ਨਹੀਂ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ 

ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਫ਼ੀਮਤ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਕੁਰਾਨ (ਅਥਵਾ 
ਇਸਲਾਮ) ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ 

ਨੇ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿੱਤੀਆਂ ਲਿਆਉੱਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਸੂਫ਼ੀਮਤ (ਸਿਧਾਂਤ) 

ਸੁਫ਼ੀਮਤ (ਸਿਧਾਂਤ) : ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ 
ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸੂਫ਼ੀਮਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ 

ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੈ। 

ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ 

ਇਛਿਤ ਹੈ। ਸੂਫ਼ੀਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ, ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 

ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਇਸ 

ਮਤ ਦੇ ਜੋ ਆਧਾਰ ਭੂਤ ਸਿਧਾਂਤ ਉਘੜਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਸੈਬੈਧੀ 

ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸੁਫ਼ੀਮਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਦੋ ਵਰਗ 

ਸ਼ਹੂਦ' “ਵਹਦਤੁਲ ਵਜੂਦ” ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਧਿਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ 

ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ (ਆਇਤ) 

ਉਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਉਹੀ ਅੱਵਲ ਹੈ, ਉਹੀ ਆਖਿਰ ਹੈ, 

ਉਹੀ _ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਬਾਤਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ 

ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਕੇਵਲ ਇਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੋਰ 

ਕੋਈ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸੈਸਾਰ ਉਸੇ ਪੂਰਣ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ 

ਦਾ ਪ੍ਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਉਸ 

ਦੀ 'ਜ਼ਾਤ' ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਿਸ਼ਟੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਤਾਂ 
ਦੀ “ਤਜਲੀ' (ਪ੍ਗਟਾਵਾ) ਹੈ। ਹਰ ਇਕ ਵਸਤੂ ਦਾ ਇਕ ਹੀ 
ਉਦਗਮ ਸਰੋਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਮਾਈ ਵੀ ਉਸੇ ਵਿਚ 

ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਫ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ 'ਹਮਾਊਸਤ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਦੂਜਾ ਸਿਧਾਂਤ “ਵਹਦਤੁਸ਼ ਸ਼ੁਹੂਦ” ਦਾ ਹੈ। ਇਸ 
ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ੁਦਾ ਦੀ 'ਜ਼ਾਤ` ਇਤਨੀ ਮਹਾਨ ਹੈ ਕਿ 

ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ 

ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ “ਸਿਫ਼ਤ” ਗੁਪਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 

ਸਿਧਾਂਤ ਸ਼ਹੂਦੀਆ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੇਖ ਕਰੀਮ ਜੀਲੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ 
ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਚ ਪਰਮਾਰਥ ਅਤੇ ਅਪਰਮਾਰਥ 

ਦੋ ਸੱਤਾਵਾਂ ਮਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੀ 

ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਜੀਵ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ 
ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕੇਵਲ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਕਹਿੰਦੇ 

ਹਨ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਤਿਬਿੰਬਾਂ ਕਾਰਣ ਉਸ ਦੇ “ਇਕ” ਸਰੂਪ ਨੂੰ 

ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। 

ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹੀ ਇਸ ਦਾ ਇਕ-ਮਾਤਰ ਸਿ੍ਸ਼ਟਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਵਿਚ ਇਕ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ, ਕੇਵਲ 

“ਕਨ” (ਹੋਂ ਜਾ) ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਤੁਰਤ 

ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ('ਫ਼ੀਕੁਨ')। ਪਿਥਵੀ, ਸਵਰਗ ਆਦਿ 
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ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਉਤੇ ਕੇਵਲ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਿਆ। 

ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਹੜੇ ਤੱਤ੍ਰ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ 

ਉਲੇਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ । ਪਰ ਮਨੁਖ ਦੀ ਰਚਨਾ 'ਖ਼ਾਕ” (ਮਿੱਟੀ) 

ਤੋਂ ਹੋਈ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ 'ਖ਼ਾਕੀ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਿ੍ਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚੋਂ ਸੇਸ਼ਠ ਮੰਨ ਕੇ ਅੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 

ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਿਜਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਨੇ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ-ਬਿੰਨ ਸਵੀਕਾਰ ਨ ਕਰਕੇ 'ਕੁੰਨ” ਨੂੰ 

ਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਸੈਕਲਪ ਵਜੋ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ 
ਨਿੱਤ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। 

ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਵਿਚੋ ਇਨਸਾਨ ਖ਼ੁਦਾ ਦੀ ਸਰਵੇ ਤਮ 

ਸਿਰਜਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ 

ਰੱਬ ਦੇ ਇਕ ਜਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪੁਗਟਾਵਾ ਹੋਇਆ 

ਹੈ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 

ਸਿਫ਼ਤਾਂ (ਗੁਣਾਂ) ਦਾ ਪ੍ਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਇਨਸਾਨ 

ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਭੇਦ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦਾ 

ਭੇਦ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁਖ 

ਪੂਰਣ-ਮਨੋਂਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸਾਧਾਰਣ ਮਨੁੱਖ 
ਅਤੇ ਅੱਲ੍ਹਾ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਕੜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰਣ ਮਨੱਖ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੈਮਦ ਖ਼ੁਦ ਹਨ। 

ਮਨੁੱਖੀ ਆਤਮਾਂ ਦੇ ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਭੇਦ ਮੰਨੇ ਹਨ। 

ਇਕ ਰੂਹ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਨਫ਼ਸ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 

ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਵਲ ਖਿਚਦੇ ਹਨ। ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਪ੍ਵਿਸ਼ਟ 

ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਅਭਿੰਨ ਸੀ। ਖ਼ੁਦਾ ਹੀ 

ਇਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ 

ਹਿੱਸੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਲਬ (ਦਿਲ), ਰੂਹ (ਜਾਨ) 

ਅਤੇ ਸਿਰਰ (ਅੰਤਹਕਰਣ)! ਅੰਤਹਕਰਣ ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 

ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਿਵਾਸ-ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਥੇ ਬੁਰਾਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ 

ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਥੋਂ ਹੀ ਬ੍ਹਮ-ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਸਰੀਰ-ਬੱਧ ਹੋਣ ਤੇ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰਜਨਹਾਰ 
ਅਥਵਾ ਮੁਲ-ਤੱਤ੍ਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ 

ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਤਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਯੋਗ 

ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਸਾਰਿਕ 
ਪ੍ਲੋਭਨ ਆਪਣੇ ਵਲ ਖਿਚਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦੂਜਾ 

ਅਥਵਾ ਹੀਨ ਪੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ “ਨਫ਼ਸ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਨਫ਼ਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਆਤਮਾ ਮਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਪਰ ਵਲ ਅਤੇ ਨਫ਼ਸ ਹੇਠਾਂ ਵਲ 
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ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਅੰਦ ਇਨਸਾਨ ਵਿਚ ਚਲਦਾ 

ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੂਹ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਨਫ਼ਸ ਨੂੰ ਦਬਾ 

ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁੰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ 

ਗਈ । ਪਰ ਸੂਫ਼ੀ ਸਾਧਕ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਵਧ ਕੇ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ 

ਨਾਲ ਇਕ-ਮਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਸ ਦੀ 

ਸੂਫ਼ੀ-ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਕ-ਮਿਕ ਹੋਣ ਦੀ 

ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ “ਬਕਾ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 'ਫ਼ਨਾ” ਤੋਂ 

ਬਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।'ਫ਼ਨਾ” ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਤਮਾ ਦੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ 

ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ 

ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੇ-ਲਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 'ਫ਼ਨਾ” ਦੇ ਅੰਤ 
ਹੋਣ 'ਤੇ 'ਬਕਾ” ਦਾ ਆਰੈਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਫ਼ੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ 
ਲਕ੍ਸ਼ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ ਇਕ-ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ 

ਹੈ। 

ਇਕ-ਮਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਖਿਚ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀ 
ਹੈ; ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਕ ਕੇਵਲ ਰੱਬ 

ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ। 
ਪਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 

ਜਲਵਾ ਹਰ ਇਕ ਵਸਤੂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 

ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ, ਪ੍ਕਰਿਤੀ ਨਾਲ, ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਦੇ ਹਰ ਇਕ 

ਅੰਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿ੍ਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਤੱਤ੍ਰ ਅਥਵਾ 

ਅੰਸ਼ ਰੱਥ ਵਰਗੇ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ, 

ਵਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਉਸ 
ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜੀ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਸ਼ਕ ਇਕ-ਸਮਾਨ 

ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੂਫ਼ੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ 'ਇਸ਼ਕੇ-ਹਕੀਕੀ” 

ਇਸ਼ਕੇ ਹਕੀਕੀ ਤੋਂ ਉਲਟ 'ਇਸ਼ਕੇ-ਮਜਾਜ਼ੀ? ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਿਣਾਮ 
ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਹਨ। 

ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੂਫ਼ੀਮਤ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਕ੍ਰਿਆਤਮਕ 

ਜੀਵਨ-ਵਿਧੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਧਕ ਆਪੇ ਦੀ 
ਪਛਾਣ ਦੁਆਰਾ ਮਾਇਆਵੀ ਪਰਪੰਚ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਕੇ 

ਪਰਮ ਦੀ ਜੋਤਿ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ (ਮੁਰਸ਼ਿਦ) ਦੇ 
ਪਥ-ਪ੍ਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਘਨਕਾਰੀ 
ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿਮਰਨ ('ਜ਼ਿਕਰ') ਅਤੇ 

'ਸਮਾਅ' (ਸੈਗੀਤ) ਦੇ ਬਲ 'ਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ 
ਅਰਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਏਕਮਏਕ 
ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਫ਼ੀਮਤ ਮਨੁੱਖ 



ਸੂਫ਼ੀਮਤ (ਸਿਧਾਂਤ) 

ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਇਕ-ਸੁਰਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਧਰਮ 

ਦੀ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਥੇ ਵਿਚਾਰ 

ਅਤੇ ਆਚਾਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। 
ਸੂਫ਼ੀਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਪਰਮ-ਸੰੱਦਰਯ ਹੈ। ਇਹ 

ਸੈਂਦਰਯ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵਿਕਸਸ਼ੀਲ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਹੈ। 

ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਦੀ ਪਰਮ-ਸੌਂਦਰਯ ਰੂਪ ਵਿਚ 

ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ 

ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 

ਪਰਮ-ਸੌਂਦਰਯ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਬਖੇੜੇ ਖ਼ਤਮ 

ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਉਤੇ ਸੂਫ਼ੀ ਸਾਧਕਾਂ 
ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਪੱਧਰਾਂ` ਜਾਂ 

ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਸੂਤ, ਮਲਕੂਤ, 

ਜਬਰੂਤ , ਲਾਹੂਤ ਅਤੇ ਹਾਹੂਤ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਨੇਕ 

ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ 

ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚਾਰ ਦਾ ਸਾਮੰਜਸ 

“ਚਤੁਰਾਂਗ-ਮਾਰਗ” ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੂਫ਼ੀ ਕਵੀ ਅੱਤਾਰ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ 

ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਵਲ ਕੀਤੀ ਯਾਤ੍ਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ 

ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ 'ਮੰਤਿਕੁੱਤ ਤੈਰ” ਵਿਚ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ 

ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਛੀ ਰਲ ਕੇ “ਹੁਮਾ” ਨਾਂ ਦੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਪੁਛਦੇ 

ਹਨ ਕਿ ਖ਼ੁਦਾ ਦੇ ਗੁਪਤ ਮੱਹਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ 

ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ । ਤਾਂ “ਹੁਮਾ” ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯਾੜ੍ੀ 

(ਸਾਲਿਕ) ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਮੱਹਲ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸੱਤ ਵਾਦੀਆਂ 

ਵਿਚੋ' ਲੈਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਬਿੱਤਾਂਤ ਨਹੀਂ 

ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ 

ਪਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 

ਹਨ - ਵਾਦੀਏ ਤਲਾਸ਼, ਵਾਦੀਏ ਇਸ਼ਕ , ਵਾਦੀਏ ਮਾਰਿਫ਼ਤ, 

ਵਾਦੀਏ ਮਹਵੀਅਤ, ਵਾਦੀਏ ਵਹਿਦਤ , ਵਾਦੀਏ ਹੈਰਤ ਅਤੇ 

ਵਾਦੀਏ ਫ਼ਨਾ। 

ਚਤੁਰਾਂਗ-ਮਾਰਗ: ਸਥੂਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਫ਼ੀ-ਯਾਤ੍ਾ ਨੂੰ 

ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇ' ਸ਼ਰੀਅਤ, 

ਤਰੀਕਤ, ਮਾਰਿਫ਼ਤ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ । ਇਸ ਨੂੰ 'ਚਤੁਰਾਂਗ-ਮਾਰਗ” 

ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਚਲ ਕੇ ਹੀ 

ਸੂਫ਼ੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
“ਸ਼ਰੀਅਤ” ਤੋ' ਭਾਵ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਵਿਚ ਦਰਸਾਏ 

ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸੂਫ਼ੀ-ਸਾਧਨਾ ਦੀ 
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ਮੁੱਢਲੀ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁਖ ਰੁਕਨ ਅਥਵਾ ਥੰਮ 

ਹਨ- ਕਲਮਾ, ਨਮਾਜ਼, ਜ਼ਕਾਤ, ਰੋਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹਜ। ਇਨਾਂ 

ਉਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਝਾਤ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ ਪਾਈ 

ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ। 

“ਤਰੀਕਤ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਥਵਾ 

ਧਾਰਮਿਕ ਕ੍ਰਿਆ ਜਾਂ ਅਨੁਸ਼ਠਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਕੇ 

ਸੂਫ਼ੀ ਸਾਧਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਅਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ। 

“ਸ਼ਰੀਅਤ” ਤਕ ਉਹ ਮੋਮਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਹ ਇਸ਼ਕ 

ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਯਾਤ੍ੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ 

“ਸਾਲਿਕ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮ 

ਅਤੇ ਤਪਸਿਆ ਹੀ ਸੂਫ਼ੀ ਯਾੜੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਅਗੇ 

ਵੱਧਣ ਲਈ ਸੁਪਾਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਤੀਜੀ ਅਵਸਥਾ 'ਮਾਰਿਫ਼ਤ” ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਭਾਵ 

ਹੈ ਸੱਚਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ। ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ 

ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਾ ਨਾਲ ਅਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦ੍ੜ੍ਹ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਹੈ। 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਤੋ' ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ 
ਹੈ। ਆਪੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਸਾਧਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਏਕਤਾ 

ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਲਸਰੂਪ ਯਾੜ੍ਾ 

ਵਿਚ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

“ਹਕੀਕਤ” ਚੌਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੰਤਿਮ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਨੂੰ ਪਰਮ-ਸੱਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ 
ਵਿਚ ਪਰਮਸੱਤਾ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਗਿਆਸੂ 

ਉਸ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਕਮਿਕਤਾ 
ਹੈ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ “ਫ਼ਨਾ” ਅਤੇ “ਬਕਾ” ਨੂੰ “ਹਕੀਕਤ” 
ਦੀਆਂ ਦੋ ਉਤਰੋਤਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਕਈ “ਹਕੀਕਤ” 

ਤੋਂ ਬਾਦ 'ਬਕਾ” ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। 

ਸੱਤ ਮੁਕਾਮ : ਸੂਫ਼ੀ ਵਿਦਵਾਨ ਅਲ-ਕੁਸ਼ੈਰੀ ਨੇ ਸੂਫ਼ੀ 

ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਯਾੜਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਵਰਣਨ 

ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਦੇ ਅਨੇਕ ਮੁਕਾਮਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ 

ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਮਾਂ ਉਤੇ ਸੂਫ਼ੀ ਸਾਧਕ ਆਪਣੀ ਘਾਲਣਾ ਰਾਹੀਂ 
ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਅਧਿਕਤਰ ਨੈਤਿਕ ਗੁਣਾਂ ਜਾਂ 

ਸਦਾਚਾਰਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਪਰਿਚਾਇਕ ਹਨ। ਸੂਫ਼ੀਮਤ, ਅਸਲ 

ਵਿਚ, ਇਕ ਨੈਤਿਕ ਮਤ ਹੈ। “ਕਸ਼ਫੁਲ ਮਹਿਜੂਬ” ਵਿਚ 

ਤਸੱਵੁਫ਼ ਨੂੰ 'ਅਖਲਾਕ” ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਫ਼ੀਮਤ 
ਇਕ ਨੈਤਿਕ ਧਰਮ-ਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਮੂਲ-ਤੱਤ੍ਹ 

ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਵਿਚੋ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ 



ਸੂਫ਼ੀਮਤ (ਸਿਧਾਂਤ) 

ਹਨ। ਨੈਤਿਕ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਦਰਭ ਹੈ 

ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨ ਦੁਖਾਉਣਾ, 
ਬਦਲਾ ਨ ਲੈਣਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨਾ, 

ਹਰ ਇਕ ਨਾਲ ਕੋਮਲਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ, ਆਦਿ 

ਸਮਾਜਿਕ ਸੈਦਰਭ ਵਾਲੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 

ਨੈਤਿਕ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸੈਬੈਧ ਕੇਵਲ ਨਿਜ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 

ਸੂਫ਼ੀ ਦਾ ਅੰਤਹਕਰਣ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ 

ਨੈਤਿਕ ਆਚਾਰ ਹਨ। 

ਨਿਜੀ ਆਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਈ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਚਾਰ ਗਿਣਾਏ ਹਨ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਸੂਫ਼ੀ- 

ਸਾਧਕ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਯਾੜਾ ਦੇ 
ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਮੁਕਾਮ” ਕਿਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੱਤ ਦਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਮੁਕਾਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ 'ਤੌਬਾ”। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ 

ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਸਚਿਤ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ 

ਅਤੇ ਅਗੋ' ਲਈ ਸਹੀ ਆਚਾਰ ਕਰਨਾ। 

“ਤੌਬਾ” ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੂਜਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ “ਵਰਅ'। ਇਸ ਤੋਂ 
ਭਾਵ ਹੈ ਪਰਹੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਥਵਾ ਚਿੱਤ ਉਤੇ ਸੈਜਮ ਰਖਣਾ। 

ਇਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪ੍ਪੰਚ ਦੀਆਂ 

ਵਸਤੂਆਂ, ਪ੍ਲੋਭਨਾ ਤੋਂ ਉਦਾਸੀਨ ਰਹਿਣਾ, ਕਾਮ-ਵਾਸਨਾ 

ਆਦਿ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਤੀਜੇ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਸੂਫ਼ੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿਚ 'ਜ਼ੁਹਦ” 

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋ ਭਾਵ ਹੈ ਤਿਆਗ। ਖ਼ੁਦਾ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹਰ 

ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਪਤਿ ਬੇਰੁਖੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 

ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ 'ਜ਼ੁਹਦ' ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋੱ' ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ 
ਇੱਛਾ ਰਖਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਸਮਰਥ 

ਸਮਝਣਾ। ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਸੂਫ਼ੀ ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ ਬਜਰ ਪਾਪ ਦੇ 

ਸਮਾਨ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦਾ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸ਼ਰੀਕ ਦੀ 

ਕਲਪਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਉਸ ਉਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ 

ਅਤੇ ਜੋ ਪਾਪਤ ਨਹੀਂ ਉਸ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ੁਹਦ 

ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। 

ਚੌਥੇ ਮੁਕਾਮ ਦਾ ਨਾਂ 'ਫ਼ਕਰ” ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਭਾਵ ਹੈ 

ਗ਼ਰੀਬੀ। ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਉਪਲਬਧ ਨ ਹੋਣਾ 

ਅਤੇ ਜੋ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਕੌਮ ਚਲਾਉਣਾ ਹੀ “ਫ਼ਕਰ” 

ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਗੇ ਸੁਆਲ 

ਸੂਫ਼ੀਮਤ (ਸਿਲਸਿਲੇ/ਸੈਪੁਦਾਵਾਂ) 

ਪਾਉਣਾ “ਫ਼ਕਰ” ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਖ਼ੁਦਾ ਹੀ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ 

ਪੂਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਆਸਰੇ ਛਡ ਕੇ 

ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹਿ ਕੇ ਉਪਾਸਨਾ ਵਿਚ ਲੀਨ 

ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਫ਼ਕਰ” ਹੈ। 

ਪੰਜਵੇਂ ਪੜਾ ਨੂੰ “ਸਬਰ” ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਸਮਝ ਕੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰਿਕ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਅਤੇ ਮਨ 

ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੀ 'ਸਬਰ” ਦੀ ਸਥਿਤੀ 

ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚ ਸਾਤਵਿਕਤਾ, ਉਦਾਰਤਾ, 

ਨਿਰਮਲਤਾ, ਕੋਮਲਤਾ ਆਦਿ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸੈਚਾਰ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ। ਸੁਖ ਅਤੇ ਦੁਖ ਵਿਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਣ 

ਵਾਲੀ ਸਹੀ ਅਗਵਾਈ “ਸਬਰ” ਦੁਆਰਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ 

ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਛੇਵਾਂ ਮੁਕਾਮ 'ਤੱਵਕੁਲ” ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ 

ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਖ ਦੀ ਹਾਲਤ 

ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਖ਼ੁਦਾ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ 

ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਕਲਪਨਾ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ 

ਹੈਂ, ਖ਼ੁਦਾ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਆਸਰੇ ਵਿਅਰਥ ਹਨ। 

ਪਰ ਸੂਫ਼ੀ ਸਾਧਕਾਂ ਨੇ ਨਿਠੌਲੇਪਣ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਕਰਮ 
ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਵਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰਚਿਤ ਹੋਣਾ 

“ਤਵੱਕੁਲ' ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਦਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਗੇ 

ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਅਥਵਾ ਉਸ ਦੇ ਹਕਮ ਵਿਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ। 

ਮਨ ਨੂੰ ਹੁਜਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਅਵਸਥਾ 

ਵਿਚ ਰਖਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਖ ਅਥਵਾ ਅਭਾਵ ਦਾ 

ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨ ਹੋਏ। ਜੋ ਵੀ ਖ਼ੁਦਾ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕਰਕੇ 
ਮੰਨਣਾ ਹੀ “ਰਜ਼ਾ” ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। 

ਸੂਫ਼ੀਮਤ (ਸਿਲਸਿਲੇ /ਸੈਪ੍ਦਾਵਾਂ) : ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ 
ਸੂਫ਼ੀਮਤ ਦੀ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਸੈਪ੍ਦਾਇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਪ੍ਦਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾਵਾਂ 

ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਾ ਉਚਿਤ 

ਹੋਵੇਗਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਫ਼ੀਮਤ 
ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਚੁਕਿਆ ਸੀ। ਸੂਫ਼ੀ-ਸਾਧਕਾਂ ਨੇ 

ਆਪਣੇ ਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਾਨਕਾਹਾਂ ਦੇ 



ਸੂਫ਼ੀਮਤ (ਸਿਲਸਿਲੇ/ਸੋਪ੍ਦਾਵਾਂ) 

ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕੇਸ਼੍ਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ 

ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਰਬ-ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 

ਨੂੰ ਬੜੇ ਟਿਕਵੇਂ' ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ 

ਖ਼ਾਨਕਾਹਾਂ, ਅਸਲ ਵਿਚ, ਸੂਫ਼ੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਨ 

ਜਿਥੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੱਚਾ 

ਮਨੌਖ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ 

ਨਾਲ ਪਮੁਖ ਸੂਫ਼ੀ ਸਾਧਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 

_ (ਸੈਪ੍ਦਾਵਾਂ/ਪਰੈਪਰਾਵਾਂ) ਚਲ ਪਈਆਂ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪ੍ਦਾਵਾਂ ਦੀ 
ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦਰਜਨ ਤੋ ਅਧਿਕ ਦਸੀ 

ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਚਾਰ ਸੈਪ੍ਰਦਾਵਾਂ (ਚਿਸ਼ਤੀਆ, ਸੁਹਰਵਰਦੀਆ, 

ਕਾਦਿਰੀਆ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀਆ) ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਧਿਕ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ 

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਈ ਕੇਦਰ 

ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 

“ਚਿਸ਼ਤੀਆ ਸੋਪ੍ਦਾਇ” ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਅਬੂ ਇਸਹਾਕ 

ਚਿਸ਼ਤੀ ਨੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚ ਰਖੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਖ੍ਹਾਜਾ 

ਮੁਈੱਨੁਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ ਸੈਸਥਾਪਕ ਸੀ। 

ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ 

“ਇਸਫ਼ਰਾਨ” ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਮੁਢਲੀ ਵਿਦਿਆ ਘਰ ਵਿਚ 

ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਅਜੇ 15 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦਾ 

ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ 

ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਆ ਪਈਆਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋ' ਹੀ ਫ਼ਕੀਰੀ ਰੁਚੀਆਂ 

ਕਾਰਣ ਇਹ ਇਕ ਪੀਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ 

ਘਰ-ਬਾਰ ਛਡ ਕੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਈਰਾਨ , ਅਰਬ, 

ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਆਦਿ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾੜ੍ਹਾ ਕੀਤੀ। 

ਸੈਨ 1165 ਈ. ਵਿਚ ਇਹ 27 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ 

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਇਆ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੁਲਤਾਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ 

ਠਹਿਰ ਕੇ ਬਗ਼ਦਾਦ ਪਰਤ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ 25 ਵਰ੍ਹੇ ਉਥੇ 

ਬਿਤਾਉਣ ਤੋ ਬਾਦ ਇਹ ਸੰਨ 1190 ਈ. ਵਿਚ ਫਿਰ 

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਅਜਮੇਰ ਵਿਚ ਟਿਕ 

ਗਿਆ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ 

ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ 

ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਾਲੇ ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮੱਕੇ ਤੋੱ' ਘੱਟ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਦੀ 

ਤਪਸਿਆ ਤੋ' ਆਮ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਦਵਕਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ 

ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਉਤੇ ਬਣੀ ਇਮਾਰਤ 

ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗਿਆਸੁੱਦੀਨ ਖ਼ਿਲਜੀ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ 

ਸੀ। ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵਲੋਂ' ਵੀ ਸਮੇ' ਸਮੇਂ ਮਾਲ-ਧਨ ਦੀਆਂ 
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ਭੇਟਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਉਤੇ 

ਲਗਦੇ ਉਰਸ (ਸਾਲਾਨਾ ਉਤਸਵ) ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ 

ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ 

ਨਾਲੋਂ ਅਧਿਕ ਸਤਿਕਾਰਿਤ ਸੂਫ਼ੀ ਸਾਧਕ ਸੀ। 

ਇਹ ਸਦਾ ਇਬਾਦਤ (ਉਪਾਸਨਾ) ਵਿਚ ਮਗਨ 

ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੈਮਘਟ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਦਾ 

ਸੁਭਾ ਬੜਾ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਦਿਆਲੂ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਖਾਨਕਾਹ 

ਉਤੇ ਸਦਾ-ਬ੍ਤ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਬੈਦਗੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ- 

ਸਵੱਛਤਾ ਕਾਰਣ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਇਸ 

ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ 

ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਰਚਨਾ ਉਪਲਬਧ 

ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਅਤੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਖ਼੍ਹਾਜਾ 

ਕੁਤਬੁੱਦੀਨ ਬਖ਼ਤਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ 

ਪ੍ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਕਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜੌਂ 

'ਦਲੀਲਲ-ਆਰਿਫ਼ੀਨ” ਨਾਂ ਅਧੀਨ ਛਪੇ ਹੋਏ ਰੂਪ ਵਿਚ 

ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਹੈ ਕਿ ਮੁਈਨੁੱਂਦੀਨ ਨੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਬਲ 

ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਕਿ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਪਾਲਨਾ 

ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਧਕ ਦਿ੍ੜ੍ਰਤਾ-ਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕਤ , ਮਾਰਿਫ਼ਤ ਅਤੇ 

ਹਕੀਕਤ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਵਲ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਫ਼ੀਵਾਦ ਨ 

ਗਿਆਨ ਹੈ, ਨ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਨ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਸਗੋ ਇਹ ਇਕ 

ਅਖ਼ਲਾਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਧਕ ਦਾ ਕਰਮ ਅਤੇ ਆਚਾਰ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਚਾਰਾਂ ਵਿਚ 

ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਪਾਠ, ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 

ਅਤੇ ਗਿਆਨਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਮੁਈਨੁੱਦੀਨ ਨੇ ਆਤਮ-ਗਿਆਨ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਬਲ ਦਿੱਤਾ 

ਹੈ। ਆਤਮ-ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਸਾਧਕ ਦੇ 

ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਵਿਚ ਨਿਖਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਉਹ 

ਆਪਣੇ ਪੀਤਮ (ਪਰਮ-ਸੱਤਾ) ਨਾਲ ਸੈਵਾਦ ਰਚਨਾ ਕੇ 

ਅਲੌਕਿਕ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਆਤਮ-ਗਿਆਨੀ 

ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ 

ਕੁਝ ਨ ਰਖੇ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਆਪ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਏ। ਦੁਖ-ਸੁਖ 

ਨੂੰ ਜਰਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਪਾਪ ਨ 

ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ। ਅੱਲ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨ ਲੈਣਾ, ਉਸ 

ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਸਮਝਣਾ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹਸਣਾ ਜਾਂ 
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ਪਾਪ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਧਕ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ। 

ਮੁਈਨੁਂ ਦੀਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਸ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਕੁਤੁਬੁੱਦੀਨ 
ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 

ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਬੜੇ ਸਿਰੜ ਨਾਲ ਪ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ। 

ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ 112 ਸਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 

ਚਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਸੂਫ਼ੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੈਚਾਰ 
ਪੰਜਾਬੀ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਕੀਤਾ। 

ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਰਰੀਜ ਤੋ ਬਾਦ ਨਿਜ਼ਾਮੁੱਦੀਨ 

ਔਲੀਆ ਚਿਸ਼ਤੀਆ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੀ 

ਧਰਮ-ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਪਕ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਸ ਨੂੰ 

'ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਮਸ਼ਾਇਕ” ਅਤੇ “ਮਹਿਬੂਬੇ ਇਲਾਹੀ” ਵਰਗੇ 

ਆਦਰ-ਸੂਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ 
ਜਨਮ ਸੈਨ 1238 ਈ. ਵਿਚ ਉੱਤਰ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਦਾਯੂੰ ਨਗਰ 

ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਹੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਕਾਰਣ 

ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ 

ਜੋ ਨੋਕ ਆਚਾਰ ਵਾਲੀ ਇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਇਸਤਰੀ ਸੀ। ਸੋਲ੍ਹਾਂ 

ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਇਹ ਬਦਾਯੂੰ ਤੋ' ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ 

ਅਤੇ ਉਥੇ ਮੌਲਾਨਾ ਕਮਾਲੁੱਦੀਨ ਜ਼ਾਹਿਦ ਦੀ ਸ਼ਗਿਰਦੀ ਕਰ 

ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਵੀਹ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 
ਵਿਚ ਇਹ ਅਜੋਧਨ (ਪਾਕਪਟਨ) ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ 
ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਰਤਿਆ। ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਦ 

ਇਹ ਚਿਸ਼ਤੀਆ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਸੂਫ਼ੀਮਤ 

ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋ' ਬਾਹਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤਕ ਪ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ। 

ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਆਸੀਸਾਂ ਪਾਪਤ 

ਕਰਨ ਲਈ' ਬਿਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦੇ ਨਿੱਤ ਆਉਂਦੇ 

ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਸੈਨ 1324 ਈ. ਵਿਚ ਹੋਇਆ 

ਉਥੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਜ਼ਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਨਿਜ਼ਾਮੁੱਦੀਨ ਔਲੀਆ ਨੇ ਸਦਾਚਾਰ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਬਲ 
ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚਕਾਚੌੱਧ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ 

ਰਖਿਆ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਦਾ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ 

ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਹਿ ਇਸ ਦੇ ਇਕ 
ਮੁਰੀਦ ਅਮੀਰ ਹਸਨ ਸਿਜਜ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਜੀਵਨ -ਕਾਲ 

ਵਿਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ 'ਫ਼ਵਾਇਦਲ ਫ਼ਵਾਦ' 
ਨਾਂ ਅਧੀਨ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 
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ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੱਚੇ ਪਰਮ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਿਮਰਨ, 

ਸ਼ਰੀਅਤ, ਸਬਰ, ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ-ਸੈਕਲਪ, ਨਿਮਰਤਾ, ਆਤਮ- ਸਮਰਪਣ, 

ਸ਼ਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਉਦਾਰਤਾ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 

ਹੈ ਅਤੇ ਨਫ਼ਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਛਲ ਤੋਂ ਬਚਣ 

ਲਈ ਈਸ਼ਵਰੀ ਮਿਹਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਅਭਿਮਾਨ, ਹਉਮੈ ਆਦਿ ਰੁਚੀਆਂ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਨੀਚਤਾ ਵਲ 
ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿਰਤੀ ਕਠੋਰ 
ਤਪਸਿਆ ਦੀ ਹੈ। ਚਾਲੀ ਦਿਨ ਫ਼ਾਕਾ (ਬ੍ਤ) ਕਟਦਿਆਂ 
ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ (ਚਿਲ ਕਟਣਾ) ਚਿਸ਼ਤੀਆ ਸਾਧਕਾਂ ਦੀ ਇਕ 

ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਅਗੋਂ ਕਈ ਤਿਆਗੀ 
ਸਾਧਕ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ, ਖ਼ਾਨਕਾਹਾਂ ਵਿਚ ਸੂਫ਼ੀਮਤ 
ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਿਰੈਤਰ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। 

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਸੂਫ਼ੀ 

ਸਿਲਸਿਲਾ “ਸੁਹਰਵਰਦੀਆ” ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 

ਸੋਸਥਾਪਕ ਸੈਬੈਧੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਮਤ-ਭੇਦ ਹੈ। ਕੁਝ 

ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸ਼ੇਖ਼ 

ਅਬੂ ਨਜੀਬ ਅਬਦੁੱਲ ਕਾਹਿਰ ਸੁਹਰਾਵਰਦੀ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 
ਦਾ ਸੈਚਾਲਕ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 

ਦਾ ਮੋਢੀ ਦਿਆਉਦੀਨ ਅਬੁ ਨਜੀਬ ਸੁਹਰਾਵਰਦੀ (1097 
ਈ. - 1168 ਈ.) ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ 

ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਜੋ' ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਹਾਬੁੱਦੀਨ 

ਸੁਹਰਵਰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਨ ਕੇਵਲ ਇਕ ਸ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ 
ਤਪਸਵੀ ਸੀ ਸਗੋ' “ਅਵਾਰਿਫੁਲ ਮਆਰਿਫ਼” ਵਰਗੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਨ 
ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਰਚੈਤਾ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਸੁਹਰਵਰਦੀਆ 

ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਤੋਂ' ਭਿੰਨ ਸੂਫ਼ੀ ਖ਼ਾਨਕਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬੜੇ ਆਦਰ 
ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 
ਸੂਫ਼ੀਮਤ ਦੇ ਆਰੰਭ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਝਾਤ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ 

ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਸਤਵਿਕ ਗਿਆਨ 

ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਲਾਮਤੀ 
ਉਪ-ਸੈਪ੍ਦਾਇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਝਾਤ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। 

ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਹਾਬੁੱਦੀਨ ਸੁਹਰਵਰਦੀ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਬਹਾਉਦੀਨ 

ਜ਼ਕਰੀਆ (ਸੈਨ 1182-1268 ਈ.) ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ 

ਮੁਲਤਾਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਥੇ ਆਪਣੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ 

ਖ਼ਾਨਕਾਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਚਾਰ-ਕਰਮ ਵਿਚ ਲੀਨ 

ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ 

ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ 

ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ 
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ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਤੋ' ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 
ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਬਣਨ ਦੀ 

ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਵਕਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲ 

ਇਸ ਦਾ ਸੈਬੈਧ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਮਾਲੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਚਿਸ਼ਤੀਆ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ 

ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਸੁਹਰਵਰਦੀ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਦਾ ਪ੍ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ 

ਵਿਚ ਜੈਮ ਨ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖ਼ਾਨਕਾਹਾਂ ਬਗਾਲ 

ਵਿਚ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਉਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਗੌਰਵ 

ਕਾਇਮ ਨ ਹੋ ਸਕਿਆ। 

ਕਾਦਿਰੀਆ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ ਮੋਢੀ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ 

ਕਾਦਿਰ ਜੀਲਾਨੀ (ਸੈਨ 1077-1166 ਈ.) ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਬਗ਼ਦਾਦ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ 

ਸਾਧਨਾ ਅਤੇ ਵਿਦਵਤਾ ਕਾਰਣ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 

ਆਦਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਆਦਰ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ 

ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਪੀਰ-ਏ-ਦਸਤਗੀਰ, ਗੌਸੁੱਲ ਅਜ਼ਮ, 

ਮੁਹੀਉਂਦੀਨ ਆਦਿ। ਇਹ ਸ਼ਾਹੀ ਦਰਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੈਬੈਧ ਰਖਣ 

ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋ 

ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਪ੍ਵਾਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। 
ਇਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਾਬੰਦ ਸੀ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਪ੍ਚਾਰ ਵੇਲੋਂ 

ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ 'ਫ਼ਤੂਹੁਲ- 
ਜ਼ੈਬ” ਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਸੂਫ਼ੀਮਤ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 

ਦੀ ਬੜੀ ਰੀਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ 

ਹੈ। 78 ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਇਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨਿਕ 

ਸੂਫ਼ੀਵਾਦ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪੁਸਤਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਸੇ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ ਜਗਤ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ 

ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ 

ਮੋਢੀ ਕੋਈ ਨਿਅਮਤ ਉੱਲਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੌਸ 

ਗੀਲਾਨੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਖ਼ਦੂਮ ਮੁਹੈਮਦ ਜੀਲਾਨੀ ਨੂੰ । ਪੰਜਾਬ 

ਵਿਚ ਮਖ਼ਦੂਮ ਮੁਹੈਮਦ ਜੀਲਾਨੀ ਨੇ ਸੈਨ 1482 ਈ. ਵਿਚ 

“ਉੱਚ” ਨਗਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲੀ ਖ਼ਾਨਕਾਹ ਬਣਾਈ ਅਤੇ 

ਉਥੇ ਕਾਦਿਰੀਆ ਸੈਪ੍ਦਾਇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕਾਇਮ 

ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਤਿਆਗ ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ 

ਰਸਮਾਂ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਪ੍ਰਤਿ ਅਰੁਚੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਹੀ ਦਰਬਾਰ 

ਪ੍ਤਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸੈਤਾਨ 
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ਵਿਚ ਹੋਏ ਸ਼ੈਖ ਮੂਸਾ ਨੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ 

ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਪ੍ਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਕਈ 

ਨਾਮੀ ਸਾਧਕ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ-ਮੀਰ, ਇਨਾਇਤ 

ਸ਼ਾਹ ਕਸੂਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਲੇਖਯੋਗ ਹਨ। ਸਾਈਂ 

ਮੀਆਂ-ਮੀਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ 

ਜਹਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾਰਾ ਸ਼ੁਕੋਹ ਵੀ ਇਸੇ ਸੈਪ੍ਦਾਇ 

ਨਾਲ ਸੈਬਧਿਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੀਆਂ-ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਰੀਦ 
ਮੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਧਾਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਕੁਰਾਨ 

ਦਾ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ 

ਬਹੁਤ ਪਾਬੰਦ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਸਾਧਕ ਲਈ ਤਰੀਕਤ , 

ਮਾਰਿਫ਼ਤ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 

ਅਸੈਭਵ ਮੰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 

ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈੱਦਾਂ। ਇਨਾਇਤ ਸ਼ਾਹ 

ਕਾਦਿਰੀ ਵੀ ਇਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੂਫ਼ੀ ਫ਼ਕੀਰ ਸੀ। ਇਹ 

ਕਸੂਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੂਫ਼ੀ ਕਵੀ 

ਬੁਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਧਾਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। 
ਨਕਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੁਰਕਸਤਾਨ 

ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਬੂ ਯਾਕੂਬ ਖ਼ਲੀਕ ਅਲ ਹਮਦਾਨੀ 

(ਦੇਹਾਂਤ 1140 ਈ.) ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸੈਚਾਲਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਖ੍ਰਾਜਾ ਬਹਾਉੱਦੀਨ 

ਨਕਸ਼ਬਦ (ਸੈਨ 1318 ਈ.-1388 ਈ.) ਨੇ ਕੀਤਾ। ਫਲਸਰੂਪ 

ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। 

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਖ਼੍ਰਾਜਾ ਬਾਕੀ ਬਿੱਲਾਹ 

ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜੋ ਖ਼੍ਾਜਾ ਬਹਾਉੱਦੀਨ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਸੀ। ਇਹ 

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜੀਵਿਤ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 

ਸੈਨ 1603 ਈ. ਵਿਚ ਚਲ ਵਸਿਆ। ਤਦ-ਉਪਰੈਤ ਇਸ 

ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਸ਼ੈਖ ਅਹਿਮਦ ਫਾਰੂਕੀ ਸਰਹੈਦੀ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 

ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਵਾਨ 

ਮਖ਼ਦੂਮ ਅਬਦੁਲ ਅਹਦ ਦੇ ਘਰ ਸਰਹਿੰਦੀ ਨਗਰ ਵਿਚ 

ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਚਿਸ਼ਤੀਆ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਦੇ ਪ੍ਸਿੱਧ 

ਸੂਫ਼ੀ ਫ਼ਕੀਰ ਅਬਦੁਲ ਕੁੱਦੂਸ ਰੀਗੋਈ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਸੀ, ਪਰ 

ਇਸ ਨੇ ਨਕਸ਼ਬੈਦੀਆ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਖ਼ਰਾਜਾ ਬਾਕੀ ਬਿੱਲਾਹ 

ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸੂਫ਼ੀ-ਸਾਧਨਾ 

ਵਿਚ ਅਗਵਾਈ ਲਈ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਧਨਾ ਕਾਰਣ 

ਸੂਫ਼ੀ-ਜਗਤ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। 

ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਉਪਨਾਮ ਮੁਜੱਦੀਦ-ਅਲਿਫ਼ਸਾਨੀ ਵੀ ਪ੍ਚਲਿਤ 
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ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ ਇਕ 
ਨਾਮਾਂਤਰ 'ਮੁੱਜਦੀਦੀਆ ਸਿਲਸਿਲਾ” ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। 

ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਲਈ ਬੜਾ 

ਕਠੋਰ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਅਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ 

ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ 

ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦਰਬਾਰੀ ਰੁਚੀਆਂ 

ਵਾਲੇ ਧਰਮ-ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜੋ ਧਨ ਦੇ ਲੋਭ ਵਿਚ 
ਧਰਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੇ 

ਖ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਬੈਦੇ ਵਿਚ ਸੁਆਮੀ ਅਤੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਸੈਬੈਧ ਉਤੇ 

ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 

ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਉਦਾਰਵਾਦੀ 

ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ 

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਉਦਾਰਤਾ ਤੋ ਬਿਨਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ 

ਕਰ ਸਕਣਾ ਸੈਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਵਿਚ ਚਿੱਤ ਦੀ 
ਸਥਿਰਤਾ, ਖ਼ੁਦਾ ਵਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਬਲ ਹੈ। ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ 

ਤੌਗ-ਨਜ਼ਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੈਪ੍ਦਾਇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਘਟ ਹੋਇਆ 
ਹੈ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਅਗੋ' ਕਈ 

ਉਪ-ਸੈਪ੍ਦਾਇ ਬਣਦੇ ਗਏ। ਕਾਰਣ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋ' ਵੀ 

ਕੋਈ ਕਰਣੀ ਵਾਲਾ ਸੂਫ਼ੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਸਾਧਨਾ ਦੁਆਰਾ 

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦਾ 

ਘੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਲੌਕ ਸੂਫ਼ੀਮਤ ਦੇ 
ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਫ਼ੀ ਸਾਧਕਾਂ/ਸੈਪ੍ਦਾਵਾਂ ਨਾਲੋ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ 
ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਨਾਂ ਅਥਵਾ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੱਛਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਉਪ-ਸੈਪ੍ਰਦਾਇ ਪ੍ਚਲਿਤ 
ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਫ਼ੀਮਤ ਅਨੋਕ ਉਪਸੈਪ੍ਦਾਵਾਂ ਵਿਚ 
ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਪ੍ਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਚਾਰ-ਕੇਂਦਰ 

ਅਥਵਾ ਖ਼ਾਨਕਾਹਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁਫ਼ੀਮਤ ਦੇ ਅਨੇਕ 
ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਅਨੁਯਾਈ ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ 

ਧਿਆਨ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਪ੍ਰਦਾਵਾਂ/ਉਪਸੈਪ੍ਰਦਾਵਾਂ 

ਨਾਲ ਸੈਬਧਿਤ ਕਈ ਸਾਹਿਤਿਕ ਰਚੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਧਕ ਵੀ 

ਹੈਦਰ, ਬੁਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ, ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਆਦਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਬੋਲਾਂ, ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਹੱਸ-ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ 

ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫ਼ੀ-ਕਾਵਿ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸਥਾਈ 

ਸੁਫ਼ੀਮਤ (ਸਿਲਸਿਲੇ/ਸੋਪ੍ਦਾਵਾਂ) 

ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। 

ਹਰ ਮਤ ਦੇ ਉਦਭਵ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋ ਬਾਦ ਪਤਨ 

ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸੂਫ਼ੀਮਤ ਦੀ 

ਵੀ ਹੋਈ। ਉੱਜ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਖ਼ਾਨਕਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਰੀ 

ਬਿਰਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋ' ਹੀ ਪਸਰਨ ਲਗ ਗਈਆਂ ਸਨ, 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਦਾਤਾ ਗੈਜ ਬਖ਼ਸ਼ ਹੁਜਵੀਰੀ ਨੇ 'ਕਸ਼ਫੁਲ ਮਹਿਜੂਬ” 

ਵਿਚ ਅਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਨੇ “ਮਸਨਵੀ” ਵਿਚ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ 

ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤਨ ਵਿਚ ਅਧਿਕ ਤੇਜ਼ੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ 

ਆਉਣ ਲਗੀ ਜਦੋਂ' ਖ਼ਾਨਕਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਾਧਨਾ 

ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਜੋ' ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲਗੀ। ਸਾਲਾਨਾ ਉਰਸਾਂ 

ਵੇਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਥ-ਭੁਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਖ਼ਿਦਮਤ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਲਾਸ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਸਾਧਨਾ ਆਡੰਬਰ 

ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਈ, ਬਸ ਲਕੀਰ ਦੀ ਫ਼ਕੀਰੀ ਰਹਿ ਗਈ। 

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਸੂਫ਼ੀਮਤ ਦਾ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਪਤਨ 

ਹੋਣ ਲਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਣ ਹਨ। ਇਕ ਇਹ ਕਿ 

ਕਰਣੀ ਵਾਲੇ ਸੂਫ਼ੀ ਸਾਧਕ ਨ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ , ਸੂਫ਼ੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 

ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਿੰਤਕ ਪੈਦਾ ਨ ਹੋਏ। 

ਫਲਸਰੂਪ ਗਿਆਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਗਿਆਨ ਪਸਰਨ ਲਗਿਆ, 
ਆਤਮ-ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਥਾਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਵਹਿਮ ਛਾ ਗਏ, 

ਧਾਗੇ-ਤਾਵੀਜ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੀਜੇ , 

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਸਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਲਗੇ 

ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਲਾਸੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਰ ਖ਼ਾਨਕਾਹਾਂ ਦੀ 
ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਣ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨ ਉਤੇ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਦੀ ਸੂਫ਼ੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤਿ ਅਰੁਚੀ ਹੋਣ ਲਗੀ। ਚੌਥੇ , ਗੁਰੂ 
ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਭਗਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 

ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਯੁਗ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਧਾਰਮਿਕ 
ਸਭਿਆਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਫਲਸਰੂਪ ਯੁਗ ਦੀ ਹਾਣੀ ਬਣਨ 

ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਚੁਕੀ ਸੂਫ਼ੀ-ਸਾਧਨਾ ਨਾਲੋਂ ਲੋਕ ਟੁੱਟਣੇ 

ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ । ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਧਿਕ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ 

ਅਤੇ ਮਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਣ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ 

ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖ-ਧਰਮ ਅਨੁਯਾਈ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸੈਭਾਲਣ 
ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਆਪਣੀ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ 

ਸ਼ੁਆਰੀ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ 

ਆਤਮ-ਗਿਲਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 

ਧਰਮ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗਤੀ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੇ ਉਤਸਾਹ 

ਨੂੰ ਢਕ ਲਿਆ; ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਫ਼ੀਮਤ ਦਾ ਪ੍ਚਾਰ-ਕਰਮ 

ਰੁਕ ਗਿਆ। 



ਸੂਫ਼ੀਮਤ (ਵਿਕਾਸ) 

ਸੂਫ਼ੀਮਤ (ਵਿਕਾਸ): ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਸੂਫ਼ੀਮਤ ਦੇ ਉਸ 

ਵਿਕਾਸ-ਕ੍ਮ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ 

ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੂਫ਼ੀਮਤ ਦਾ ਉਦਭਵ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੈਮਦ 

ਦੁਆਰਾ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਉਚਿਤ 

ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਟੇਕ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਦੀ ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕ ਕੁਰਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਦੀ ਨਿਖੜਵੀਂ ਪਛਾਣ ਕੁਝ ਬਾਦ 'ਤੇ ਬਣੀ ਸੀ। ਹਜ਼ਰਤ 

ਮੁਹੰਮਦ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਖ਼ਲੀਫ਼ਿਆਂ (ਅਬੂ-ਬਕਰ, ਉਮਰ, 

ਉਮਾਨ ਅਤੇ ਅਲੀ) ਨੇ ਧਰਮ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜ-ਭਾਰ 

ਸੈਭਾਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨਿਕਟ ਰਹਿਣ 

ਕਾਰਣ ਸਾਦਗੀ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜੀਣ 

ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤ 

ਰਾਜ-ਵੰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਮੰਤੀ 

ਪ੍ਵਿੱਤੀਆਂ ਪ੍ਥਲ ਸਨ। ਉੱਮੈਯਾ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਮੁਆਵੀਆ 

(ਰਾਜਕਾਲ ਸੈਨ 661-80 ਈ.) ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਜ਼ੀਦ 

(ਰਾਜਕਾਲ ਸੈਨ 680-83) ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਮਾਮ 

ਹਸਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੋ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿਵਾ ਕੇ ਮਰਵਾਇਆ 

ਅਤੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਖ਼ਲੀਫ਼ਾ ਬਣਨ ਤੋ ਵੈਚਿਤ ਕਰਨ 

ਲਈ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ-ਦਿਨ ਭੁਖਾ ਅਤੇ 

ਪਿਆਸਾ ਰਖ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਸਭ ਪਿਛੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 

ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਵਿਚ ਅਨੁਮਾਨ 

ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਸਪਰ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 

ਦਿਨ-ਬਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੁਪ ਸੱਚੇ 

ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਉਦਾਸੀ ਛਾ ਗਈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ 

ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਢੰਗ ਨਾਲ 

ਪ੍ਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਨਾਰਾ-ਕਸ਼ੀ ਕਰਨੀ 

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਰਾਗ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਦ ਤਕ 

_ਤਿਆਗ ਸੂਫ਼ੀਮਤ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਪਛਾਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 

ਤਪਸਿਆ ਦੇ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ 

ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ-ਉਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਬੈਠੇਂ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ 

ਸਾਧਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸਨ -- ਇਕ ਬਸਰਾ ਵਿਚ 

ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕੂਫ਼ਾ ਵਿਚ। ਖ਼ੁਰਾਸਾਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ। ਈਸਾ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਸਦੀ . 

ਵਿਚ ਅਬਾਸੀ ਵੰਸ਼ ਨੇ ਉਮੈਯਾ ਵੰਸ਼ ਤੋਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤ ਦਾ 

ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਸਾਧਕਾਂ ਵਿਚ 

ਇਬ੍ਾਹੀਮ ਬਿਨ-ਅਧਮ, ਦਾਊਦ ਅਤ-ਤਾਈ, ਰਾਬੀਆ 

ਸੂਫ਼ੀਮਤ (ਵਿਕਾਸ) 

ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਬਸਰਾ ਦੇ ਸੂਫ਼ੀ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹਸਨ ਬਸਰੀ 

(643-728 ਈ.) ਦਾ ਨਾਂ ਸਰਵ-ਪ੍ਰਮੁਖ ਹੈ।ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 

ਸਾਰੇ ਪਰਵਰਤੀ ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ 

ਮਦੀਨੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੈਮਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 

ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਵਿਚਰਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੇ 

ਸੈਪਰਕ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰ-ਵਪਾਰ ਛਡ ਦਿੱਤਾ, 

ਸੰਸਾਰਿਕ ਪ੍ਪੰਚ ਤੋਂ ਵੈਰਾਗ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤਪਸਿਆ ਨੂੰ 

ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ-ਵਿਧੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਅਜੇ 

ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ 

ਲਈ ਉਹ ਸਨਾਤਨੀ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 

ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਦਰਿਤ ਸੀ । ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ' 

ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਤਮ-ਸ਼ੁੱਧੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਸ 

ਨੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਸੈਸਾਰਿਕ ਮੋਹ-ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ 

ਮੁਕਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ 

ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਇਕਾਂਤ ਵਿਚ ਨ ਬੈਠਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ 

ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਲ ਕੰਨ ਨ ਦੇਣਾ, ਬਸਰੀ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ 

ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਆਤਮ-ਸ਼ੁੱਧੀ ਲਈ ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ 

ਚਿੰਤਨ ਨੂੰ ਸੂਫ਼ੀ-ਉਪਾਸਨਾ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਣ 

ਲਈ ਪ੍ਰਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਮੁੱਢਲੇ ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਬਲਖ਼ ਦੇ ਰਾਜ-ਕੁਮਾਰ 

ਇਬ੍ਰਾਹੀਮ ਬਿਨ ਅਧਮ (ਦੇਹਾਂਤ 777 ਈ.) ਦਾ ਨਾਂ ਉਲੇਖਯੋਗ 

ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸੈਸਾਰਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਤਿਆਗ ਉਤੇ ਬਲ 

ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਕਾਂਤ-ਵਾਸ ਅਤੇ ਫ਼ਕੀਰੀ ਜੀਵਨ-ਵਿਧੀ ਨੂੰ 

ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰਥਾ 

ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਤੇ ਛਡਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 

ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ।ਉਸ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਬਾਰੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ 

ਪ੍ਚਲਿਤ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਪੁਰ ਦੇ ਨੌੜੇ ਨੇ ਵਰ੍ਹੋ ਇਕ ਗੁਫਾ 

ਵਿਚ ਤਪਸਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹੇ ਅਨੇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 

ਘੁੰਮਿਆ ਫਿਰਿਆ ਅਤੇ 14 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਲੁਕ-ਛਿਪ ਕੇ 

ਮੱਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨ ਸਕਣ। 

ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਨੈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ 

ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ 

ਇਸ ਦੇ ਤਿਆਗ ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਪਾਬੋਦੀ 

ਉਤੇ ਬਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ 

ਪਾਪਤ ਹੋਈ। 

ਇਸ ਕਾਲ-ਖੰਡ ਵਿਚ ਰਾਬੀਆ-ਅਲ-ਅਦਾਵੀਆ 
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ਦਾ ਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ। ਬਸਰੇ ਵਿਚ ਸੈਨ 717 ਈ. 
ਵਿਚ ਜਨਮੀ ਰਾਬੀਆ ਨੂੰ 'ਅਲ-ਬਸਰੀਆ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਕਈ ਅਦਭੁਤ ਘਟਨਾਵਾਂ 
ਘਟੀਆਂ। ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਿ੍ਤੂ ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ 
ਕਾਰਣ ਉਹ ਅਨਾਥ ਹੋ ਗਈ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ 
ਸੈਗ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ 
ਕਟਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਨਿਭਾਇਆ। ਉਸ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਤਪਸਿਆ 
ਕਾਰਣ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ 
ਪ੍ਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਖ਼ੁਦਾ ਨਾਲ ਪਰਮ ਕੇਵਲ ਪੇ੍ਮ 
ਕਾਰਣ ਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਛਾ 
ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਸੂਫ਼ੀ ਸਾਧਿਕਾ 
ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੰਮ (ਵਿਯੋਗ) ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ 
ਕਾਲਖ ਧੋ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਫ਼ੀ-ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ ਰਹੱਸ- 
ਅਨੁਭੂਤੀ ਦਾ ਸੈਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖ਼ੁਦਾ ਅਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 
ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਜਿਸ ਉਪਾਸਨਾ-ਵਿਧੀ ਦਾ 
ਸੋਚਾਲਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋ ਪਰਵਰਤੀ ਸਾਧਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲਾਭ 
ਉਠਾਇਆ। 

ਸੁਪ੍ਸਿੱਧ ਸੂਫ਼ੀ-ਸਾਧਕ ਜੁਲ-ਨੂਨ ਮਿਸਰੀ ਦਾ ਜਨਮ 
ਸੈਨ 796 ਈ. ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਿ੍ਤੂ ਅਨੁਮਾਨਿਕ 
ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਨ 860 ਈ. ਵਿਚ ਹੋਈ ਦਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ 
ਆਪਣੇ ਸਮੇ' ਦਾ ਸੇਸ਼ਠ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਤੰਤਰ 
ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੱਟੜ-ਪੰਥੀਆਂ ਤੋਂ 
ਅਪਮਾਨਿਤ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ 
ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੈਦੇਹ ਵਿਚ ਖ਼ਲੀਫ਼ਾ ਮੁਤਵਕਿਲ ਵਲੋਂ ਬਗ਼ਦਾਦ 
ਵਿਚ ਕੈਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ 
ਕਥਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣ-ਕਲਾ ਨਾਲ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ 
ਸਨਾਤਨੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 
ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਕਾਲ ਵਿਚ 
ਹੀ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਂ 
ਦਾ ਵਰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸੂਫ਼ੀ-ਸਿਧਾਂਤਾਂ 
ਦੀ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 'ਤੌਹੀਦ' 
ਦੀ ਸਹੀ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿਚ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ 
ਪ੍ਗਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਰੂਪਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਕੀਤੀ। 
ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਯਾੜਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਿਆਂ 
ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਸੀ। 
ਉਸ ਨੇ ਸੂਫ਼ੀ-ਸਾਧਕਾਂ ਲਈ ਆਤਮ-ਸ਼ੁੱਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ 
ਅਤੇ ਸੈਸਾਰਿਕ ਮੋਹ ਅਤੇ ਲੋਭ ਦੇ ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ 
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ਬਚਣ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਕਰਨ ਉਤੇ 

ਬਲ ਦਿੱਤਾ। ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ 

ਆਰੈਭ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੈ 
ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਫ਼ੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿਚ “ਤੌਬਾ” ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ 
ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਆਦਿ ਕਾਰਣ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 

ਅਰੀਮ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਦਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ 
ਸੰਬੈਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਉਸ ਨੇ ਨਫ਼ਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਜੜ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ 
ਸ਼ੁੱਧ-ਆਤਮਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਵ-ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ 
ਦਾ ਉਦਮ ਕਰਨ' ਵਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ 
ਆਪਣੇ ਸਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੂਫ਼ੀ-ਸਾਧਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ 
ਸੂਫ਼ੀਵਾਦ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਝੁਕਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੀ। 

ਬਾਯਜ਼ੀਦ ਬਿਸਤਾਨੀ ਇਸ ਦੌਰ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 
ਸੂਫ਼ੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਅਬੂਯਜ਼ੀਦ ਤੈਫ਼ੂਰ ਬਿਨ ਈਸਾ 
ਅਲ ਬਿਸਤਾਨੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਸੈਨ 875 ਈ . ਵਿਚ 
ਹੋਇਆ। ਉਹ ਫ਼ਾਰਸ ਦੇ ਬਿਸਤਾਮ ਸਥਾਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ 
ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੀ ਚੇਟਕ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ 
ਤੋਂ ਲਗੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਫ਼ੀ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ 
ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੂਫ਼ੀਆਂ 
ਦੀ ਸੈਗਤ ਮਾਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਨਾਲ 

ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੀਬਰ ਲੋਚਾ ਸੀ। ਉਸ 

ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ 
ਕੇਵਲ ਖ਼ੁਦਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਪਸਿਆ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਧਕ ਲਈ ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਦੋ ਗੁਣਾਂ 

ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ । ਸੈਪੂਰਣ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ 
ਹੀ ਸਾਧਨਾ-ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਕਦਮ ਰਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ 
ਖ਼ੁਦਾ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਮ ਕਰਨ ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 
ਈਸ਼ਵਰੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਈਸ਼ਵਰੀ ਗਿਆਨ ਕਿਸੇ 
ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਸਿਖਿਆ 

ਅੰਤਰ-ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਪਾਪਤ 
ਹੋ ਜਾਣ ਤੋ ਬਾਦ ਇਹ ਗਿਆਨ ਫਿਰ ਭੁਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ 
ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁਕਾ ਸਾਧਕ 'ਆਰਿਫ਼” ਹੈ। ਬਾਯਜ਼ੀਦ 
ਨੇ 'ਫ਼ਨਾ” ਅਤੇ “ਬਕਾ” ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ 
ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ “ਇਕ' ਖ਼ੁਦਾ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਮਾਰੂਫ਼ ਅਲ-ਕਰਖ਼ੀ ਵੀ ਇਸ ਕਾਲ ਦਾ ਮੰਨਿਆ 
ਹੋਇਆ ਸੂਫ਼ੀ ਸੀ। ਉਹ ਖ਼ਲੀਫ਼ਾ ਹਾਰੂੰ-ਰਸ਼ੀਦ ਦੇ ਸਮੇ' 
ਬਗ਼ਦਾਦ ਦੇ ਕਰਖ਼ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ 
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ਮੇਸੋਪੋਟਾਮੀਆ ਦੇ ਨਗਰ “ਵਾਸਿਤ” ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ 

ਉਹ ਈਸਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਦ ਵਿਚ ਅਲੀ ਬਿਨ ਮੂਸਾ ਅਲ- 

ਰਿਜ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਰਣਾ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। 

ਉਸ ਨੇ ਪਰਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਲਾਹੀ ਕ੍ਰਿਪਾ 

ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਦਾ 

ਭੈ ਸਭ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਗ-ਸੈਗ 

ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਗੁੰਮ ਰਹਿੰਦਾ 

ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਸਾਈ 

ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ । 

ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਅਬੂ ਸੁਲੈਮਾਨ, ਜਿਸ 

ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਅਬੂ ਸੁਲੈਮਾਨ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਬਿਨ ਅਤੀਆ 

ਅਲ ਦਾਰਾਨੀ ਸੀ, ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ।ਉਹ ਵੀ ਮਾਰੂਫ਼ 

ਅਲ-ਕਰਖ਼ੀ ਵਾਂਗ ਵਾਸਿਤ ਤੋਂ ਦਮਿਸ਼ਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਾਰਮਾ 

ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਮਾਰਿਫ਼ਤ ਦੇ 

ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ 

ਕੋਮਲ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲਾ ਇਕ ਧੀਰਜਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ 

ਆਪਣੀ ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਜਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ 

ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰ੍ 

ਨੌਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਫ਼ਾਰਸ ਦੇ ਬੈਜ਼ਾ 

ਨਗਰ ਵਿਚ ਸੈਨ 858 ਈ. ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨਸੂਰ (ਪੂਰਾ 

ਨਾਂ ਅਬਲਮੁਗ਼ੀਸ ਅਲ-ਹੁਸੈਨ ਬਿਨ ਮਨਸੂਰ ਅਲ-ਹੱਲਾਜ਼) ਇਕ 

ਨਿਰਭੀਕ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਸਾਧਕ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ 

ਮੁੱਢਲਾ ਹਿੱਸਾ ਇਰਾਕ ਵਿਚ ਬਿਤਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਲ 

ਬਿਨ ਅਬਦੁਲਾ ਤੋਂ ਸਿਖਿਆ ਲਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਸਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ 

ਕੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਰੈਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਿਮਰਸ਼ ਕੀਤਾ। 

ਉਸ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ 

ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗਤਿਵਿਧੀ ਦਾ ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਉਹ 

ਨਿਡਰਤਾਪੂਰਵਕ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿੜ 

ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਥ 

ਵਰਗ ਵਿਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਕਤ ਦੇ 

ਧਰਮ-ਸ਼ਾਸਤੀੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਿਆ। 

“ਅਨਲ-ਹਕ” ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਠ 

ਸਾਲ ਕੈਦ ਭੁਗਤਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੈਨ 922 ਈ. ਵਿਚ 

ਜਾਨ ਤੋ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ। ਸਨਾਤਨੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 

ਉਹ ਕਾਫ਼ਿਰ ਸੀ। ਪਰ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਸ ਨੂੰ “ਵਲੀ” 

ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 'ਸ਼ਹੀਦੇ-ਹਕ' 

ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਇਲਾਹੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 
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ਦਾ ਆਰੋਪਣ ਅਥਵਾ ਅਵਤਰਣ (“ਹਲੂਲ”) ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਕਾਂ 

ਉੜੇ ਸੰਭਵ ਦਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਬਲ ਤੇ 

ਦੁਨੀਆਵੀ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਾ ਦੀ 

ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਇਕ-ਸੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ 

ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਨਿਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬੈਧਨ 

ਕਾਰਣ ਅਫਿੰਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਦਾ ਖ਼ੁਦਾ ਦੇ ਵਿਯੋਗ 

ਵਿਚ ਬਿਹਬਲ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। 

ਮਨਸੂਰ ਦੀ ਸੂਫ਼ੀਮਤ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਦੇਣ 

“ਹਕੀਕਤ-ਏ-ਮੁਹੰਮਦੀਆ” ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 

ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਅਜ਼ਲੀ (ਅਨਾਦਿ) ਨੂਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ 

ਆਦਿ ਨਹੀਂ, ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਦਾ ਇਕ-ਸਮਾਨ 

ਅਤੇ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸੂਫ਼ੀ-ਮਤ ਦਾ 

ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ , ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਵਾਲਿਆਂ 

ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਮਨਸੂਰ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਸਥਾਪਨਾ 

ਹੈ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਅਥਵਾ ਸਾਂਝ। ਧਰਮਾਂ ਦੀ 

ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 

ਦਾ ਮੂਲ ਮੁੱਦਾ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕੜਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ 

ਕਰਾਉਣਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਧੁਰਾ ਇਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਂਝ ਅਤੇ 

ਏਕਤਾ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਆਡੰਬਰਾਂ ਅਤੇ 

ਰੀਤਾਂ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਧਰਮ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਤੋ ਨਿਖੜਦਾ 

ਹੈ। ਇਹੀ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚਲੇ ਨਿਖੇੜ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ 

ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਹਨ, ਪਰ ਨਾਮੀ ਇਕ ਹੀ ਹੈ। ਵੱਖਰੇ 

ਵੱਖਰੇ ਨਾਂਵਾਂ ਨਾਲ ਨਾਮੀ ਦੀ ਏਕਤਾ ਖੰਡਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਫ਼ੀਮਤ 

ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਧਾਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਕਰਣ ਵੀ ਹੋਇਆ। 

ਇਮਾਮ ਗ਼ਜ਼ਾਲੀ ਇਸ ਕਾਲ ਦਾ ਇਕ ਵਿਦਵਾਨ 

ਸੂਫ਼ੀ ਸਾਧਕ ਸੀ।ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਅਬੂ ਹਮੀਦ ਅਲ-ਗ਼ਜ਼ਾਲੀ 

ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਸੈਨ 1058 ਈ. ਵਿਚ ਖ਼ੁਰਾਸਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ 

ਤੂਸ ਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੇਹਾਂਤ ਸੈਨ 1111 

ਈ. ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਗ਼ਰੀਬੀ 

ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਨ ਦਾ ਸੂਤਰ ਕਤ ਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਦਾ 

ਪਿਤਾ ਮਰਣ ਵੇਲੇ ਗ਼ਜ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਅਹਮਦ ਨੂੰ 

ਇਕ ਸੂਫ਼ੀ ਮਿਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਗਿਆ। ਮੁਢਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖ਼ਤਮ 

ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਚੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਈ 

ਥਾਂਵਾਂ ਉਤੇ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਅਤੇ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋੱ 
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ਬਾਦ ਉਹ ਸਲਜੂਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਲਿਕ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ 
ਪਹੁੰਚਿਆ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਕਾਰਣ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 
ਪ੍ਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ 
ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਇਥੇ ਅਨੇਕ ਧਰਮਾਂ ਦੀ 
ਵੀ ਰੈਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪਰਖ-ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ। ਸੰਨ 1091 ਈ. 
ਵਿਚ ਉਹ ਬਗ਼ਦਾਦ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮੀਆ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਦਾਰੇ 
ਵਿਚ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰੌਫੈਸਰ ਲਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ 
ਰੀਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਫਲਸਰੂਪ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ 
ਸਹਿਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਲਗੀਆਂ। 

ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਗਿਆਸਾ ਸੀ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ (ਫਲਸਫ਼ੇ) ਵਿਚ 
ਨ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਦਾ ਆਭਾਸ ਕੇਵਲ ਸੂਫ਼ੀਮਤ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤੱਤ੍ਰ-ਵਿਵੇਸਚਨ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ 
ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ। ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਉਸ ਨੇ 
ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਸੂਫ਼ੀਮਤ ਵਿਚ ਸੈਵਾਦ ਰਚਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 
ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ 
ਇਕ-ਸੁਰਾ ਕੀਤਾ। ਫਲਸਰੂਪ ਆਪਣੇ ਯੁਗ ਦਾ ਉਹ ਇਕ 
ਵਿਦਵਾਨ ਸਮਨਵੈਵਾਦੀ ਸੂਫ਼ੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਤਿਸ਼ਠਿਤ ਹੋਇਆ। 
ਉਸ ਨੇ ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਵਲ ਮੋੜਿਆ। 
ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੱਚਾ ਸੂਫ਼ੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚੇ 
ਧਰਮ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਰਖ ਕੇ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਸੈਨਤ ਦੀ ਪਾਲਨਾ 
ਕਰਕੇਂ ਦਿਲ ਅਤੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਰਿਫ਼ਤ 
ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਅਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 'ਬਾਤਿਨੀ 
ਇਲਮ” (ਆਤਮ ਗਿਆਨ) ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ 
ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨੂਰ ਪਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 
ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਹੱਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ 
ਮਾਰਿਫ਼ਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ 
ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ਜ਼ਾਲੀ ਨੇ ਸੂਫ਼ੀਮਤ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ 
ਆਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ 
ਪ੍ਸੰਗਿਕਤਾ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ। 'ਮਾਰਿਫ਼ਤ” ਦੇ ਸਰੂਪ ਉਤੇ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਉੱਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਰੱਬ ਨੂੰ 
ਹਾਜ਼ਰ-ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝਣਾ, ਹਰ ਇਕ ਦਿਲ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਜੋਤਿ 
ਦਾ ਨੂਰ ਪਸਰਿਆ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 
ਦਾ ਖੋਲ-ਪਸਾਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮਾਰਿਫ਼ਤ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ 
ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸੂਫ਼ੀਮਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ' ਦਿਸਹੱਦੇ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੇ। 

ਗ਼ਜ਼ਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜਲਾਲੁੱਦੀਨ ਰੂਮੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੂਫ਼ੀਮਤ 
ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ। ਉਹ ਗੰਭੀਰ 

ਸੂਫ਼ੀਮਤ (ਵਿਕਾਸ) 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਨੁਭਵ ਵਾਲਾ ਇਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਸੂਫ਼ੀ 
ਕਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ “ਮਸਨਵੀ” ਨੂੰ ਫ਼ਾਰਸੀ ਜ਼ਬਾਨ 
ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕੁਰਾਨ ਤਸੱਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 
ਰੂਮੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬੈਸਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਾਹੀ' ਮੂਲ ਸੋਮੇ ਤੋਂ 
ਵਿਛੜਿਆ ਦਸਿਆ ਹੈ। 'ਰੂਹੇ ਮੁਤਲਕ' (ਖ਼ੁਦਾ) ਅਤੇ 'ਰੂਹੇ 

ਹੈ। ਰੂਹ ਅਨਾਦਿ ਸੋਮੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਛੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਬਾਰਾ 

ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਰਹੱਸ ਹੈ ਜਿਸ 
ਦਾ ਭੇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਭੇਦ ਨੂੰ ਨ ਪਾ 
ਸਕਣ ਕਾਰਣ ਮੂਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖਿਚ ਮਨੁੱਖ ਵਿਚ ਸਦਾ 
ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਦਾ ਵਿਆਕੁਲ ਰਹਿੰਦਾ 
ਹੈ। ਇਹ ਖਿਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਨੇ “ਇਸ਼ਕ” ਦਾ ਨਾਂ 
ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

“ਇਸ਼ਕ” ਸੂਫ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤ੍ਰ ਹੈ। ਇਸ਼ਕ 
ਦੀ ਪ੍ਰਪਕਤਾ ਵਿਯੋਗ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਾਈ ਗੁਣਾਂ 
ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਖ਼ੁਦਾ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੈਸਾਰ ਦੀ 
ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੈਸਾਰ ਦੀ ਗਤਿਵਿਧੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ 
ਵਿਚ ਇਸ਼ਕ" ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਮੀ ਨੇ 
ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖ਼ੁਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ 
ਖ਼ੁਦਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੂਫ਼ੀ ਲਈ ਰੱਥ ਨਾਲ ਕੀਤਾ 
ਪ੍ਰੌਮ ਹੀ ਸੱਚੀ “ਇਬਾਦਤ” (ਉਪਾਸਨਾ) ਹੈ। ਇਸ ਇਬਾਦਤ 
ਲਈ ਸਦ-ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ 
ਖ਼ੁਦਾ ਅਗੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦਾ ਵੀ ਉਸ 
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ. ਵਧ ਉਤਸਾਹ 
ਵਿਖਾਉਦਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਣ 
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਭੇਦ-ਬੁੱਧੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੂਮੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮ-ਮਈ ਦਸ ਕੇ ਉਸ ਦੀ 
ਵਿਰਾਟਤਾ ਉਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਹੈ। 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਜੁਨੈਦ, ਇਬਨੁਲ ਅਰਬੀ, ਅਬਦੁਲ 

ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿਚ ਪੈਣਾ ਸੈਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ 
ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਉਹ ਜੋ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਪੂਰੀ 

ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਉਹ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ 
ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ “ਅਨਲ-ਹਕ” ਦੀ 



ਸੁਰ/ਸੂਰਜ 

ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਉਹ ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ 

ਸੂਫ਼ੀਮਤ ਨੂੰ ਅਨਿਖੜ ਸਮਝ ਕੇ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ 

ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੀਜੇ ਵਰਗ ਨੇ ਜਿਥੇ ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 
ਆਪ-ਹੁਦਰੀਆਂ ਤੋ' ਰੋਕਿਆ ਉਥੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 

ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਪਤਿ ਆਪਣਾ ਰਵੈਯਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪ੍ੋਰਿਆ। ਇਸ 
ਨੂੰ ਮੱਧ-ਮਾਰਗੀ ਵਰਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਦਸਵੀ' ਸਦੀ ਦੀ ਦਲ੍ਹੀਜ਼ ਟੱਪਣ ਵੇਲੇ ਸੂਫ਼ੀਵਾਦ ਵਿਕਾਸ 

ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਚੁਕਿਆ ਸੀ 
ਅਤੇ ਸੂਫ਼ੀ-ਸਾਧਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਵਾਂਗ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 

ਵਿਚ ਜੁਟ ਗਏ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ 

ਫ਼ਰਕ ਸੀ। ਸੂਫ਼ੀਮਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਰੁਮੀ ਵਾਂਗ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੇ 

ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾਮੀ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ 

ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਮਰ ਖ਼ਿਆਮ, ਸਨਾਈ, 

ਨਿਜ਼ਾਮੀ, ਅੱਤਾਰ, ਸਾਦੀ, ਜਾਨੀ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਜਾ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਰਰੀਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 

ਸੈਨ 1039 ਈ. ਵਿਚ ਦਾਤਾ ਗੰਜ ਬਖ਼ਸ਼ ਹੁਜਵੀਰੀ ਆਇਆ 

ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗ਼ਜ਼ਨਾ ਨਾਂ ਦੇ 

ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸੈਬੈਧਿਤ ਸੀ। ਉਹ ਸੂਫ਼ੀਮਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ 

ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਉੱਜ ਤਾਂ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, 

ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ 'ਕਸ਼ਫੁਲ ਮਹਿਜੂਬ” ਹੈ। ਫ਼ਾਰਸੀ 

ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹੁਜਵੀਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ 
ਕੁਝ ਨਹੀ' ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਉਕਤ ਪੁਸਤਕ ਦੀ 

ਭਾਵ-ਸਾਮਗ੍ੀ ਕਿਸੇ ਨ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ 

ਉਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਲਗੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 
ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 

ਵਿਚ ਸੂਫ਼ੀ ਧਰਮ-ਸਾਧਨਾ ਬਾਰੇ ਜਿਗਿਆਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ 
ਸੀ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਦ੍ਿਸ਼ਟੀ ਤੋੱ' ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ 

ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ 

ਉਚਤਮ ਅਵਸਥਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ 

ਪਰਮ-ਆਵਸ਼ਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸਹੀ ਵਿਆਖਿਆ 

ਕੇਵਲ ਸੂਫ਼ੀਮਤ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸੈਭਵ ਹੈ। 

ਸੂਰ/ਸੂਰਜ : ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਵਿਰਚਿਤ “ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ” 

ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਹ, ਸੂਰਜ ਕੀਹ ਚੱਦ੍ਮਾ ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਸੂਰ/ਸੂਰਜ 

ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹਨ - ਡੰ 

/ਵਿਚ' ਸੂਰਜੁ ਡੰ /ਵਚ ਚੰਦੁ / “ਜਪੁਜੀ” ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ 
ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਹੈ - ਕੌੜੇ /ਇੰਦੁ ਚੰਦ ਸਨ ਕੇਤੇ 

ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੋਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, 

ਹਨ। ਸੂਰਜ-ਮੰਡਲ (ਪਰਿਵਾਰ) ਦੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ 

ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ 

ਅਤੇ ਚਮਕੀਲਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਈ ਹੋਰ 

ਸਿਤਾਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ 

ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕ 

ਨੌੜੇ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਔਸਤਨ 14 ਕਰੋੜ ਕਿ.ਮੀ. ਦੂਰ 

ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 109 ਗੁਣਾਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। 

ਸੂਰਜ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਤਾਰੇ ਗੁਰੁਵਤੀ ਖਿਚ ਕਾਰਣ ਸੂਰਜ ਦੇ 
ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਧਰਤੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ 

ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ 

ਸੈਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੈਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਆਦਿ ਮਨੁੱਖ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਕਾਰਣ 

ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਾਕ੍ਹਿਤਿਕ ਵਸਤੂ ਆਂ/ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ 

ਜਾਣੂ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦ ਵਜੋਂ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 

ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਣ 

ਲਈ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਪ੍ਵਿੱਤੀ ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ 

ਦੇਵ-ਉਪਾਸਨਾ ਵਿਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ।'ਰਿਗਵੇਦ” ਵਿਚ 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਦੇਵਤਿਆਂ (ਸੂਰਜ, ਅਗਨੀ ਅਤੇ ਇੰਦ) ਦੀ 
ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੂਰਜ ਪੁਮੁਖ ਹੈ। 

“ਰਿਗਵੇਦ' ਦੇ 12 ਸੂਕ੍ਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਿਤੀ ਦੇ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। 
ਇਸ ਦਾ ਦੇਵਤ੍ਰ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਉਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਰਾਟ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਨੌਤਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ 
ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ 

ਅੰਧਕਾਰ ਰੂਪੀ ਰਾਖਸ਼ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ 
ਉਸ਼ਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਪਤੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

“ਮਾਰਕੰਡੇਯ-ਪੁਰਾਣ” ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸੈਬੰਧੀ 

ਬਿਰਿੱਤਾਂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ 

ਸੈਗਿਆ (ਨਾਮਾਂਤਰ ਸੈਜਨਾ) ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੂਰਜ (ਵਿਵਸੂਸਾਨ) 

ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦਾ ਤੇਜ ਨ ਸਹਾਰ ਸਕੀ 



ਸੂਰ/ਸੂਰਜ 

ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਛਾਇਆ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਪਰਤ ਗਈ। 

ਧੀ ਦੇ ਸੈਕਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਨੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ 

ਖ਼ਰਾਦ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਤੇਜ ਘਟ ਕੀਤਾ। 

ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਪਤਨੀਆਂ ਸਨ -- ਸੈਗਿਆ, 

ਰਾਗ੍ਯੀ, ਪ੍ਰਭਾ ਅਤੇ ਛਾਇਆ। ਸੈਗਿਆ ਤੋਂ ਮੁਨੀ ਅਥਵਾ 

ਮਨੁ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਰਾਗ੍ਯੀ ਤੋਂ ਯਮ, ਯਮੁਨਾ ਅਤੇ 

ਰੇਵੰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਭਾ ਤੋ ਪ੍ਰਭਾਤ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਅਤੇ 

ਛਾਇਆ ਨੇ ਸਾਰਵਣਿ, ਸ਼ਨਿ ਅਤੇ ਤਪਤੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। 

'ਵਿਸ਼ਣੂ ਪੁਰਾਣ” ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ 

ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੈਜਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ 

ਦੋ ਪੁੱਤਰ (ਮਨੁ ਵੈਵਸਵਤ ਤੇ ਯਮ) ਅਤੇ ਇਕ ਕੰਨਿਆ (ਯਮੀ) 

ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਯਮ ਨੂੰ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਰਾਜ-ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, 
ਯਮੀ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮਨੁ 

ਵੈਵਸ੍ਵਤ ਤੋਂ ਸੂਰਜਵੈਸ਼ ਚਲਿਆ। ਇਕ ਹੋਰ ਆਖਿਆਨ 

ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਜਨਾ (ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਪੱਛਰਾ) ਸੂਰਜ ਦਾ 

ਤੇਜ ਨ ਸਹਾਰ ਸਕੀ। ਉਸ ਨੇ ਛਾਇਆ ਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੂੰ 
ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਦ ਜੈਗਲ ਵਿਚ ਘੋੜੀ ਦੇ ਰੂਪ 

ਵਿਚ ਤਪਸਿਆ ਕਰਨ ਲਗੀ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਾ ਤਾਂ 
ਉਹ ਘੋੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਘੋੜੀ ਬਣੀ ਸੈਜਨਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ 

ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੈਯੋਗ ਕਰਕੇ ਅਸ਼੍ਹਿਨੀ-ਕੁਮਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। 

ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਜਾਇਜ਼/ਨਜਾਇਜ਼ 

ਪਤਨੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।“ਮਹਾਭਾਰਤ” ਅਨੁਸਾਰ 

ਕੁੰਤੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰਣ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਹਿਵਾਸ ਤੋ' ਪੈਦਾ 

ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਮਾਇਣ” ਦਾ ਮੁੱਖ ਬਾਂਦਰ ਪਾਤਰ ਸੁਗੀਵ ਵੀ 

ਸੂਰਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਸੂਰਜ ਦਾ ਤੇਜ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ 

ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਰਾਦੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜੋ ਬੁਰਾਦਾ ਡਿਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ 

ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦਾ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚਕ੍ਹ , ਸ਼ਿਵ ਦਾ 

ਤ੍ਿਸ਼ੂਲ, ਕਾਰਤਿਕੇਯ ਦਾ ਨੇਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਵਤਿਆਂ 

ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਏ ਜੋ ਪੁਚੈਡ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਪੁਰਾਣ- 

ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਸੂਰਜ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਆਖਿਆਨ ਲਿਖੋ 

ਮਿਲਦੇ ਹਨ। 

ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੂਰਜ ਇਕ ਮਧਰੇ ਕਦ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ 

ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂਬੇ ਵਾਂਗ ਭਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗ ਦੇ 

ਗੋਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਚਮਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਰਨਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ 

ਸੱਤ ਲਾਲ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰਥ ਉਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ 

ਮੰਡਲ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਰੁਣ ਇਸ ਦਾ ਰਥਵਾਨ ਹੈ। ਇਹ 

ਸੂਰਦਾਸ, ਭਗਤ 

ਵਿਵਸੁਵਤੀ ਜਾਂ ਭਾਸਵਤੀ ਨਗਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਵੈਵਸ੍ਵਤ, ਯਮ, ਯਮੀ, ਅਸ਼੍ਹਿਨੀ-ਕੁਮਾਰ, ਰੇਵੰਤ, ਕਰਣ , 

ਸੁਗੀਵ ਆਦਿ ਇਸ ਦੀ ਸੈਤਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਨੁ 

ਵੈਵਸ੍ਵਤ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਕ੍ਸ਼ਵਾਕੁ ਤੋਂ” 

ਸੂਰਜ-ਵੰਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ 
ਸੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਰੂਪ 

ਵਿਚ ਪੂਜੇ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਅਨੇਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 
ਇਸ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿਚ । 

_ ਕਸ੍ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ 

ਉਪਾਸਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਨਾਮਾਂਤਰ ਪ੍ਚਲਿਤ ਹਨ, 

ਜਿਵੇਂ ਵਿਵਸ੍ਵਤ , ਤੇਜਭਾਨੁ , ਭਾਸਕਰ, ਦਿਨਕਰ, ਮਾਰਤੰਡ 

ਆਦਿ। 

ਸੂਰਜ-ਵੈਸ਼ : ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ 'ਸੂਰਜ- 
-ਵੰਸ਼" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਛਤ੍ਰੀ-ਵੈਸ਼ ਦਾ ਆਰੈਭ ਸੂਰਜ 

ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਇਕ੍ਸ਼ਵਾਕੁ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਸੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਇਸ 

ਵੌਸ਼-ਪਰੋਪਰਾ ਵਿਚੋਂ ਸਨ। ਇਸ ਵੰਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਨਾਮੀ 

ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਕ੍ਸ਼ਵਾਕੁ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵੰਸ਼ 

ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਅਯੋਧਿਆ ਵਾਲੀ 

ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿਕੁਕਸ਼ੀ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਿਥਿਲਾ. 

ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਬਾਨੀ ਨਿਮੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਂਸ਼ 

ਛਤ੍ਰੀ ਜਾਤੀਆਂ ਇਸੇ ਵੰਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਭਾਈ 

ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਇਸ ਵੈਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 

- ਕੰਤ/ਇਆਂ ਆਵਤਾਰ ਹੋਇ ਚਜ਼ਵਗ/ਤ ਰਾਜੇ ਦਰਗਾਹ? / 

ਸੁਰਜਾਵੀਸ਼ੀਂ ਆ/ਖਆਨਨੇ ਸਮਵੰਸ ਨੂਰਜਾਵਰ /ਨਪਾਹਾੀਂ / 

(810) 

“ਦਸਮ-ਗ੍ਰੰਥ' (ਬਚਿਤ੍-ਨਾਟਕ, ਅਧਿ. 2) ਵਿਚ 

ਸੋਢੀ ਅਤੇ ਬੇਦੀ ਛੀਆਂ ਦਾ ਸੈਬੈਧ ਸੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ 

- ਲਵ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ - ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 

ਨੇ ਕੁਮਵਾਰ ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਕਸੂਰ ਨਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਵਸਾਏ ਸਨ। 
ਇਸ ਵੈਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਸੂਚੀਆਂ 
ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਾਂਵਾਂ ਅਤੇ 

ਕਮ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਸੂਰਦਾਸ, ਭਗਤ : ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ 
(ਪੰਨਾ 1253) ਵਿਚਲੀ ਇਕ ਤੁਕ - ਛਾਡਿ ਮਨ ਗਰ 

/ਵਮੁਖਨ ਕੌ ਸੰਗ - ਸੂਰਦਾਸ ਨਾਲ ਸੈਬਧਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 



ਸੂਰਦਾਸ, ਭਗਤ 

ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰ ਰਚੈਤਾ-ਭਗਤ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ 

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ “ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ੫ ਸੂਰਦਾਸ” ਲਿਖ ਕੇ ਇਕ 

ਸ਼ਬਦ ਸੈਕਲਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤੁਕ 

ਵਿਚ “ਸੂਰਦਾਸ” ਨਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ 

ਵਿਆਖਿਆਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੰਚਮ ਗੁਰੂ ਵਲੋਂ ਸੂਰਦਾਸ 

ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਉਪਰਲੀ 
ਤੁਕ ਦਾ ਨਿਰਾਕਰਣ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਕ ਦਾ 

ਕਰਤ੍ਰਿਤਵ ਸੂਰਦਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
“ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ” ਵਿਚ ਇਸ ਤੁਕ ਤੋਂ ਬਾਦ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ 

ਸ਼ਬਦ ਉਪਰ ਹੜਤਾਲ ਫਿਰੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਭਾਈ ਬੈਲੋ ਵਾਲੀ 

ਬੀੜ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸੈਬਧਿਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ। 

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਰਚੈਤਾ ਦੇ 

ਨਾਂ ਦਿਤਿਆਂ, ਇਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 

ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਸੈਭਵ ਨਹੀਂ 

ਹੈ। 

ਇਹ ਸੂਰਦਾਸ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ 

ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ 'ਸੁਰਸਾਗਰ” ਵਾਲਾ ਕ੍ਿਸ਼ਣ-ਭਗਤ 

ਸੂਰਦਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਨ-ਕੋਸ਼ਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ 

ਸੂਰਦਾਸ ਦਾ ਜਨਮ 1529 ਈ. ਵਿਚ ਇਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਰਿਵਾਰ 
ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੇ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ 

ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਗੀਤ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਸਿਖੀ ਅਤੇ 

ਕਾਵਿ-ਸ਼ਾਸਤ੍੍ ਦੀਆਂ ਸੂਖਮਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ 

ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਲਾਂਤਰ 

ਵਿਚ ਸੂਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲਗਾ। ਆਪ 
ਦੀ ਧਰਮ-ਸਾਧਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ 

ਆਪ ਨੂੰ ਅਵਧ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸੈਦੀਲਾ ਦਾ ਮਾਲ-ਅਧਿਕਾਰੀ 

ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਆਪ ਦਾ ਸੁਭਾ ਬੜਾ ਸਾਦਾ ਅਤੇ 

ਦਿਆਲੂ ਸੀ; ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੱਦਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। 

ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ 

ਲੁਟਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਲਸਰੂਪ ਆਪ ਨੇ 
ਕੰਮ-ਕਾਰ ਛਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੋ 

ਗਏ। ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਪਤਾ ਲਗਣ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ 
ਨੌਕਰੀ ਉਪਰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਪਰ ਆਪ ਨ ਮੰਨੇ ਅਤੇ 

ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਭਗਤੀ-ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ ਬਿਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ 

ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪ 

ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਮੌਜੂਦ ਦਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਅਕਬਰ 

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 

ਸੇਸੁ (ਸ਼ੇਸ਼- ਲਾਗ) 

ਇਸ ਤੁਕ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਰਚਿਆ 

ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਸੇਸੁ (ਸ਼ੇਸ਼-ਨਾਗ) : ਕਵੀ ਕਲ੍ਹ ਭੱਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵੈਇਆਂ 
ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਸ਼=ਨਾਗ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀਭਾਂ 

ਨਾਲ ਰੁਚੀ-ਪੂਰਵਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ - ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਸੋਸ਼ ਸ਼ਹਸ /ਜਿਹ਼ਾ ਰਸ ਆਮਦ 

ਆੰੱਤਾ /#ਵ' ਲੰਗ ਧਨਾ/(ਗੁਗੁੰ. ੧੩੯੦)। 
ਸ਼ੇਸ਼-ਨਾਗ ਕਸ਼ਯਪ ਦੇ ਘਰ ਕਦਰੁ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ 

ਸੀ। ਇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਗ-ਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ 

ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਫਣ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਣੂ 
ਬਿਸਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਫਣਾਂ 

ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੇ ਸਿਰ ਉਪਰ ਪਸਾਰ ਕੇ ਛੱਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪੂਰੀ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਰੈਗ ਬੈਂਗਣੀ, ਗਲੇ ਵਿਚ ਚਿੱਟੇ ਰੈਗ ਦੀ 

ਮਾਲਾ, ਇਕ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹਲ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਮੂਸਲ 

ਧਾਰਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਣਾਂ ਉਤੇ ਧਰਤੀ 

ਨੂੰ ਸਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਚਲਿਤ ਲੋਕ-ਧਾਰਣਾ ਅਨੁਸਾਰ 

ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਫਣਾਂ ਉਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬੋਝ 

ਸੈਤਲਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਬਾਸੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

ਤਾਂ ਭੂਚਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਹਰ ਕਲਪ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਉਤੇ ਇਹ 

ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਜਹਿਰੀਲੀ ਅੱਗ ਉਗਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ 

ਪ੍ਭਾਵ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸੈਸਾਰ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ (ਸ਼ੇਸ਼) 

ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ 'ਸ਼ੇਸ਼” 

ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੇ ਸੱਤ ਪਾਤਾਲਾਂ 

ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਣਾਂ ਉਤੇ ਚੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

“ਬਾਲਮੀਕੀ ਰਾਮਾਇਣ” (ਕਿਸ਼ਕਿੰਧਾ ਕਾਂਡ) ਅਨੁਸਾਰ 

ਇਹ ਸਵਰਣ ਪਰਬਤ ਉਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ 

ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਪੂਜਨੀਕ ਹੈ। “ਮਹਾਭਾਰਤ” (ਆਦਿ-ਪਰਵ) 
ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕਦਰੁ ਅਤੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਿਨਤਾ ਦੇ 

ਨਿੱਤ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਸੈਸਾਰਿਕਤਾ ਤੋਂ 

ਵੈਰਾਗ ਲੈ ਕੇ ਗੈਧਮਾਦਨ ਪਰਬਤ ਉਤੇ ਤਪਸਿਆ ਕਰਨੀ 

ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ । ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 

ਇਸ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸਦਾ ਧਰਮ ਵਿਚ ਲਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋ 

ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਉਤੇ ਧਰਤੀ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ 

ਪਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਿਥਵੀ ਹੇਠ ਚਲੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸੱਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ 

ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਵਾਸੁਕੀ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਤਿਲਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਪੁਰਾਣ 

ਆਖਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵਾਸੁਕੀ ਨੂੰ ਇਕੋ ਨਾਗ ਦੇ 
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ਨਾਮਾਂਤਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ 

ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਹਨ। ਵਾਸੁਕੀ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਰਿੜਕਣ ਵੇਲੇ ਨੇੜਾ 

ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਲੱਛਮਣ ਅਤੇ ਬਲਰਾਮ 

ਨੂੰ ਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤ 

ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲਿਬਾਹਨ ਸ਼ੇਸ਼-ਨਾਗ ਦੀ ਸੈਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਸੀ। 

ਸੇਤਜ : ਵੇਖੋ 'ਖਾਣਿ/ਖਾਣੀ', 'ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ'। 

ਸੇਵਾ : ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ 
“ਭਗਤੀ” ਦਾ ਨਾਮਾਂਤਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਚਮੁਚ ਇਕ 

ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸਾਧਨਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਦਾ ਮਨੱਖਤਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਵਿਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਮਹੱਤਵ ਹੈ । ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਆਚਾਰ-ਸ਼ਾਸਤਾਂ ਅਤੇ 

ਧਾਰਮਿਕ ਗੁੰਥਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਭਗਤੀ-ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ। 

ਸੇਵਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਮਠੱਖ 

ਦਾ ਹਰ ਕਾਰਜ ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਯੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 

ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਧੁੰਧ-ਗੁਬਾਰ ਵਾਂਗ 
ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਜੀਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ 

ਲਈ ਜੀਵਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤਕ ਜਿਗਿਆਸੂ ਹਉਮੈ ਜਾਂ 

ਅਪਣੇਪਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਦ ਤਕ 

ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 

ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨ 

ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬੜੇ 
ਉੱਚੇ ਆਚਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੈਤੋਖੀ ਸਾਧਕ 

ਹੀ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੋ ਸਤਿ-ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ , ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਰਗ 

ਉਤੇ ਪੈਰ ਨ ਧਰੇ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਦਾ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜ 

ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ , ਜਿਸ ਨੇ ਸੈਸਾਰਿਕ ਬੈਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸੁਟਿਆ ਹੋਵੇ 

ਅਤੇ ਜੋ ਅਲਪ ਆਹਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਿਭਾ 

ਰਿਹਾ ਹੋਵੈ - ਸਵ ਕੰਤ ਸੰਤੀ /ਜਨ੍ਹੰ ਸ਼ਚ ਸਚੁ 

/ਹਿਅਆਹਇਆ / ਓਨ੍ਹੰ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨ ਗੱਖਓ ਕਾਰੇ ਸਨਿਤੂ ਧਗਲੁ 

ਕਮਾਇਆ । ਓਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੌੜੇ ਬੰਧਨਾਂ ਅੰਠ ਪਾਣਾੰਂ ਥੋੜਾ 

ਖਾਇਆ” / (ਗੁ ਰੰ .੪੬੬-੬੭)। 

ਸੇਵਾ ਦੇ ਫਲ ਉਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਉੱਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ 
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ਬਿਨਾ ਮਨੁੱਖ ਮੋਖ-ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ -- /ਝਨੁ 

ਸ਼ੰਵਾ ਫਲ ਕੜਝਹੁ ਨ ੫ਾਵ/ਸ ਸਵਾ ਕਰਣਾ ਸਾਰ? / 

(ਗੁ.ਰੰ.੯੯੨)। ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਜਾਂ ਸਾਧਨਾ ਤੋੱ 

ਹੀ ਪਰਮ-ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੈਭਵ ਹੈ - ਸ਼ਲ ਹੋਵੈ ਸਵ 

ਕਮਆਾਣ?7ਆ/ 

ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਬਹੁਤ 

ਬਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਿਗਿਆਸੂ ਸਹਿਜ 

ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ 

- ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਸਵ ਕਮਾਈਆ/ ਤਾ ਦਰਗਹ ਬੰਸ਼ਣ 

ਪਾਈਆ / ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਬਾਹ ਲੁਡਾਈਆੰ /(ਗੁ ਗੰ .੨੬) 

ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸੈਬਧ ਸੁਆਮੀ 

ਪ੍ਰਤਿ ਸੇਵਕ ਦੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਹੈ। ਵੈਸ਼ਣਵ-ਭਗਤੀ ਅਤੇ 

ਨਵਧਾ-ਭਗਤੀ ਵਿਚ “ਪਾਦ-ਸੇਵਨ” ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਤੱਤ੍ਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਦਾ ਖੇਤਰ 

ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ 
ਸੇਵਾ ਤਕ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਕਰਤੱਵ ਨੂੰ 

ਪਾਲਣਾ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸਭ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ 

ਹੈ। ਪਰ-ਸੇਵਾ ਸੁਆਰਥ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਸੁਆਰਥ ਦੁਅੰਦ ਦਾ ਜਨਕ ਹੈ , ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹਕ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ 

ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁਖ ਬਿਰਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ 

ਵਿਚ ਤਣਾਉ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੈਤੁਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪਰ-ਸੇਵਾ ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ 

ਪਰਾਇਆ ਭੇਦ ਮਿਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਨੱਂਖਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ 

ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ 

ਸਾਧਨਾ ਹੈ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਲ 

ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਿ ਸੇਵਕ ਦੇ ਮਨ 
ਵਿਚ ਭਗਤੀ-ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਦੋ ਪ੍ਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ - ਬਾਹਰਲੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰਲੀ । ਬਾਹਰਲੀ 
ਸੇਵਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਿਕ ਸੁਖ ਦੀ 

ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇ' ਪੈਰ ਦਬਾਣਾ, ਪੱਖਾ ਝਲਣਾ, ਪਾਣੀ 

ਭਰਨਾ, ਆਟਾ ਪੀਹਣਾ ਆਦਿ। ਅੰਦਰਲੀ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਪੂਰਣ ਸ਼ਰਧਾ ਸਹਿਤ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ 
ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਚਨ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ 
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ਸੇਵਾ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੀ ਸੇਵਾ ਅੰਦਰਲੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ 
ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ 

ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਵਰਤੀ ਗੁਰੂ 

ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦ 

ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਕੀ 

ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਬਾਹਰਲੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉਲੇਖ ਵੀ ਮਿਲ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਲੋ ਗੱਡ 
ਪ੍ਭਾ ਕਾ #ੱ ਦੀਇ ਸ਼ਨੰਹਾ ਤਿਸ ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਪਣਾ ਦੌਵਾ/#ਨਤਾ 

ਪਥਾ ਫੌਰੀ ਸੋਣ ਕਮਾਵਾ /ਤਸ਼ ਆਗੀੰ ਪਾਣ? ਢੰਵਾਂ/ 
(ਗੁਗ੍ੰ.੫੬੧)। 

ਸਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ- 
ਗੱਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਜੋ ਬਾਹਰਲੀ 

ਅਤੇ ਅੰਦਰਲੀ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਨਿਪੁੰਨ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇ। 

ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਆਪਣੀ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁਰੁ ਅੰਗਦ 

ਹੋਣ ਦਾ ਗੌਰਵ ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ 

ਅਦੁੱਤੀ ਗੁਰੂ-ਸੇਵਾ ਇਤਿਹਾਸ-ਪ੍ਸਿੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ-ਬਿਰਤੀ 
ਸਿੱਖ-ਧਰਮ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਕ 

ਰੂਪ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। ਮਨੌਂਖ ਜਾਂ ਪਾਣੀ-ਮਾਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਇਕ ਢੰਗ ਨਾਲ 

ਗੁਰੁ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਮਨੌਂਖ ਜਾਂ 

ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਸੇਵਕ 

ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਦੇ ਚਰਿਤ੍੍ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾ ਦਾ 

ਉਜਲਾ ਨਮੁਨਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ 

ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਵੈਰੀ ਦਲ ਦੇ ਘਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਭਾਵਨਾ 
ਨਾਲ ਜਲ ਪਿਲਾਇਆ ਅਤੇ ਮਰ੍ਹਮ-ਪੱਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ 

ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ 
ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸੇਵਾ-ਬਿਤਰੀ ਸਿੱਖ-ਧਰਮ ਵਿਚ ਇਤਨੀ 
ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਕਿ ਇਕ ਸੇਵਾ-ਪੰਥੀ ਸੈਪ੍ਰਦਾਇ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 
ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਇਕ ਸਿਰੜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰ 
ਚੁਕੀ ਹੈ। ਰ੍ 

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾ 

ਕਰਨ ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ 

ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕਾਰਜ ਵਿਅਰਥ ਹਨ -- 

ਵਿਣੁ ਸੇਵਾ ਧਿ੍ਗ ਹਥ ਪੈਰ ਹੋਰ ਨਿਹਫਲ ਕਰਣੀ। (27/10)। 

ਵੀ 

'ਸੋਵਾ-ਪੰਥ 

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਕ ਰਾਜ-ਕੁਮਾਰ ਹੱਥੀਂ 

ਲਿਆਉਂਦਾ ਜਲ ਪੀਣੇ' ਇਸ ਲਈ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, 

ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀ' ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਸਚਮੁਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ 

ਸਮਾਜ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਧਰਮ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਆਪਣੇ 

ਪੈਰ ਪੱਕੇਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱਖੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸੈਪੰਨ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ। 

ਸੇਵਾ-ਪੰਥ : ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ਼ਟ ਮੰਨ ਕੇ, ਉਸ ਦੀ 
ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਰਖਣ 

ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ-ਧਰਮ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਆਤਮ-ਉਤਸਰਗੀ 

ਦਲ ਜੋ ਦਸਾਂ ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੇ 

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਧੀਨ ਸਰੀਰਕ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵਨ-ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧੀ-ਵਤ ਆਯੋਜਿਤ ਪੰਥ 

ਨਹੀਂ, ਸਗੋ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਅਧਿਕ ਰੁਚੀ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਕਾਂ 

ਦਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਆਰੰਭ, ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ, 

ਭਾਈ ਕਨ੍ ਈਆ/ਘਨ੍ਹੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਗੁਰੁ 

ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸਿੱਖ-ਸੇਵਕ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਦ ਵਿਚ ਗੁਰੂ 

ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ 

ਅਤੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਘਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮ-ਭਾਵ ਨਾਲ਼ 

ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ-ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ 

ਗਣੂੰਦ ਇਸ ਸਾਧਨਾ-ਪੱਧਤੀ ਨੂੰ ਅਗੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਸਾਧਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ-ਪੰਥ 

ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। 

ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਦਾ ਡੇਰਾ ਨੂਰਪੁਰ ਥਲ ਜ਼ਿਲਾ 

ਸਾਹਪੁਰ (ਸਰਗੋਧਾ) ਵਿਚ ਸੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ 

ਉਹ ਜਿਲਾ ਝੰਗ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀਵਣੇ ਕਸਬੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਉ ਪਿੰਡ 

ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਡਣਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ 

ਸਾਧਨਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇ 

ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਅੱਡਣਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾ 

ਨਾਲ ਸੇਵਾ-ਪੰਥ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੰਥ 

ਦਾ ਇਕ ਨਾਮਾਂਤਰ 'ਅੱਡਣਸ਼ਾਹੀ ਮਤ” ਵੀ ਪ੍ਚਲਿਤ ਹੋ 

ਗਿਆ। ਭਾਈ ਅੱਡਣਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸੈਬੈਧ ਰਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 

“ਅੱਡਣਸ਼ਾਹੀਏ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲਗਿਆ। 

ਭਾਈ ਅੱਡਣਸ਼ਾਹ ਇਕ ਚੰਗਾ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਅਤੇ 

ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਲਾਹੌਰ (ਸ਼ਾਹਦਰਾ) ਵਿਚ 
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ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 

ਦੋ ਸੌ ਦੇ ਨੌੜੇ-ਤੇੜੇ ਸਾਧਕ ਲੋਕ ਸਦਾ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। 

ਉਸ ਦਾ ਜੰਮੂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਡੇਰਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ 

ਉਤੇ ਅਕਸਰ ਧਰਮ-ਰੀਥਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ 

ਸੀ ਅਤੇ ਸੈਸਕ੍ਿਤ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ 

ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਚਨਾ “ਕੀਮਿਯਾਏ 

ਸਆਦਤ” ਦਾ ਖੁਲ੍ਹਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਪਾਰਸ-ਭਾਗ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 

ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਸਕ੍ਿਤ ਦੀ ਰਚਨਾ 'ਯੋਗ ਵਾਸਿਸ਼ਠ” ਅਤੇ 

“ਮਸਨਵੀ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ” ਦੇ ਉੱਲਥੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਈ 

ਅੱਡਣਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਸੈਨ 1757 ਈ. ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਵਿਚ 

ਹੋਇਆ। 

ਸੇਵਾ-ਪੰਥੀ ਸਾਧਕ ਨਾਮ-ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ 
ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਥਾ-ਕੀਰਤਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਚੀ ਰਖਦੇ 

ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ 

ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਊਨੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਭਾਵ ਅਧੀਨ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ 

ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਜਦੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ, ਕੇਸਧਾਰੀ 

ਅਤੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਤਿੰਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ 

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ “ਭਾਈ” ਪਦਵੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਪ੍ਰਮੁਖ ਡੇਰਿਆਂ ਉਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸੇਵਕੀ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਾਤਰ ਸਾਧਕ 

ਨੂੰ ਹੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਭਾਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਦੀ ਤਿਆਗਣ 
ਵਾਲਾ ਡੇਰਾਦਾਰ ਨਵੇਂ ਡੇਰਾਦਾਰ ਅਗੇ ਇਕ ਝਾੜੂ ਅਤੇ ਇਕ 

ਛੰਨਾ ਰਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ 

ਨੂੰ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਸ ਸੈਪ੍ਦਾਇ ਦਾ 

ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਿਵੇਕਲਾ ਭੇਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ 

ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਗਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਭਾਈ ਅੱਡਣਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ 

ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੀ ਟੋਪੀ ਪਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 

ਕੇਸਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚਿੱਟੀ ਪਗੜੀ ਬੈਨ੍ਹਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ-ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਚਾਰ 

ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਖੇਤਰ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 

ਝੰਗ, ਸ਼ਾਹਪੁਰ, ਡੇਰਾ ਇਸਮਾਈਲ ਖ਼ਾਨ ਆਦਿ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 

ਬਟਵਾਰੇ ਪਿਛੋ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਰੇ ਪੁਰਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 

ਪਟਿਆਲਾ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਕੈਥਲ, ਗੋਨਿਆਣਾ-ਮੰਡੀ, 

ਰੋਹਤਕ, ਹਰਿਦੁਆਰ, ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆਦਿ 

ਨਗਰਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਏ। 

ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾ-ਪੰਥੀ ਸਿੱਖ-ਮਤ ਦੇ 

ਅਨੁਯਾਈ ਹਨ, ਪਰ ਸਮੇ' ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ 

ਸੋਵਾ-ਪੰਥ 

ਪੱਖਾਂ ਪ੍ਤਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਲਾਰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 

'ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ। ਇਹ ਸਦਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ 

ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਥਾਂ ਆਤਮਿਕ ਅਨੁਭਵ, 

ਸ਼ੈਕੇ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਨੂੰ ਉੱਤਮ 

ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਰੈਗ, ਲਿੰਗ, ਜਾਤ , ਧਰਮ, 

ਜੂਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ । ਸੇਵਾ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ 

ਇਹ ਪੰਥ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕ-ਸੇਵਾ-ਦਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ 

ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਪਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ 

ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਸੇਵਾ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਅਹਿੰਸਾ, ਦਿਆਲਤਾ, 

ਹਮਦਰਦੀ, ਖਿਮਾ ਆਦਿ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ 

ਲਗਦਾ ਹੈ। ਰ੍ 

ਸੇਵਾ-ਪੰਥ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਿਯਮ ਹੈ ਦਸਾਂ 
ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈਤ 

ਵੀ ਮੰਜ ਵਟ ਕੇ , ਭਾਰ ਚੁਕ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿਰਤ 

ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਿਖਿਆ-ਵਿ੍ੱਤੀ 

ਇਸ ਪੰਥ ਵਿਚ ਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਸੇਵਾ-ਪੰਥੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੱਤਾ 

ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ 

ਨਿਭਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਲਸ ਕਰਨਾ ਸੇਵਾ-ਪੰਥ ਵਿਚ ਬਹੁਤ 

ਮਾੜਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਫਲ ਨੂੰ ਸੈਭਾਲਣ ਜਾਂ 

ਬਚਾ ਕੇ ਰਖਣ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਪੰਥ ਵਿਚ 

ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਵਰਜਿਤ ਹੈ। 

ਸੇਵਾ-ਪੰਥ ਦਾ ਤੀਜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਿਯਮ ਗਿਹਸਥ 

ਦਾ ਤਿਆਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ-ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ ਉਹੀ ਸਹੀ 

ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚ 
ਜਾਂ ਝਾਕ ਨ ਹੋਵੇ। ਗਿ੍ਹਸਥੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਦਾ ਆਪਣੇ 

ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੋਬੈਧੀ ਚਿੰਤਾ-ਗਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, 

ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ-ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ 

ਸਥਿਰ ਮਨ ਨਾਲ ਅਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ 

ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਉਹੀ ਲੁਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨ 

ਹੋਵੇ । ਸੇਵਾ-ਪੰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ-ਬਹਿਣੀ ਸਾਦਾ ਅਤੇ ਸੈਜਮ 

ਭਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਾਮਸਿਕ ਰੁਚੀਆਂ ਦਾ ਘਟ 

ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੋਰਿਆਂ ਵਿਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਰਾਹੀਂ 

ਸਿਖਿਆ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 

ਡੇਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ-ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੈਬਧਿਤ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 

ਸਾਹਿਤਿਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਕੁਝ . 

ਮਹਾ-ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਿੱਤਾਂਤ ਵੀ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤਿ 



ਸੇਵਾ-ਪੰਥੀ ਸ਼ਾਖਾ (ਟੀਕਾ-ਕਾਰੀ) 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਝੁਕਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੈਪ੍ਦਾਇ ਦੇ ਅੰਮਿਤਸਰ ਨਿਵਾਸੀ 

ਗਿਆਨੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੀਕਾ 

ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ “ਟੀਕਾਕਾਰੀ (ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ)'। 

ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਵੱਛ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ 

ਸਾਤਵਿਕ ਸਾਧਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਹੈ। 

ਸੇਵਾ-ਪੰਥੀ ਸ਼ਾਖਾ (ਟੀਕਾ-ਕਾਰੀ) : ਵੇਖੋ 'ਸੇਵਾ-ਪੰਥ', 
“ਟੀਕਾ-ਸੈਪ੍ਰਦਾਈ ਟੀਕਾ ਸੀ ਗੁਰੁ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ”। 

ਸੈਸਾਰੀ/ਸੈਸਾਰੀ : ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪ੍ਰਪੰਚ ਵਿਚ 
ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਸਾਰੀ ਜਾਂ ਸੈਸਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਇਹ ਭਗਤ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਆਚਰਣ ਵਾਲਾ 

ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ “ਮਨਮੁਖ” (ਵੇਖੋ) ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਭਗਤ ਅਤੇ ਸੈਸਾਰੀ ਦਾ ਮੇਲ ਅਸੈਭਵ 
ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਭਗਤਾ ਤੰ ਸੰਸ਼ਾਨੰਆ ਜੜ ਕਦੇ ਨ 

ਆਇਆ / (ਗੁ .ਗੰ.੧੪੬)। ਤੁਲਨਾ ਲਈ ਵੇਖੋ “ਭਗਤ”। 

ਸੈਣ, ਭਗਤ : ਨਾਈ ਦਾ ਕੌਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਭਗਤ 

ਜੋ ਮੱਧ-ਯੁਗ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਬਦ 

ਗੁਰੁ ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਸੈਕਲਿਤ ਹੈ। 
ਇਸ ਭਗਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ 

239 ਸੈਣ, ਭਗਤ 

ਦੇ ਚੇਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਂਧੋਗੜ੍ਹ (ਬਾਂਧਵਗੜ੍ਹ - ਹੁਣ ਰੇਵਾ) ਦੇ 

ਰਾਜੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਕ ਵਾਰ ਭਗਤੀ 

ਅਤੇ ਸਾਧ-ਸੈਗਤਿ ਵਿਚ ਅਧਿਕ ਮਗਨ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਰਾਜੇ 

ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਨ ਸਕੇ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਸੈਣ 

ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਹਜਾਮਤ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ 

ਸੈਣ ਨੇ ਰਾਜੇ ਤੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਖਿਮਾ 

ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੈਣ 

ਪ੍ਰਤਿ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਇਸ ਆਖਿਆਨ ਵਾਲੇ ਸੈਣ ਦਾ ਸੈਬੈਧ ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ 

ਅਭੰਗਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ (ਗੁ ਗੰ .੬੯੫) 

ਵਿਚ ਸੰਕਲਿਤ ਸੈਣ ਭਗਤ ਦੇ ਇਕ ਪਦ ਦੇ ਕਰਤਿ੍ਤਵ ਦਾ 

ਸੰਬੰਧ ਉਕਤ ਦੂਜੇ ਆਖਿਆਨ ਨਾਲ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 
ਇਕ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦਾ ਉਲੇਖ ਹੈ -- ਰਾਆ ਭਗਤ 

ਰਾਮਾਨੰਦੁ ਜਾਨ / ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦੁ ਬਖਾਨੰ / ਦੂਜੇ ਇਹ ਕਿ 

ਸਿੱਖ-ਧਰਮ ਵਿਚ ਸੈਣ ਸੈਬੈਧੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਆਖਿਆਨ 

ਪ੍ਚਲਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ 

ਦਸਵੀਂ ਵਾਰ (ਪਉੜੀ 16) ਵਿਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੂਜੇ ਆਖਿਆਨ ਨਾਲ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ 

ਸੈਣ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸਨ - ਸ਼ਾਣਿ ਰਤਾ ਕਥੀਰ ਦਾ 

ਦੂਜਾ /ਸਸ਼ ਹੋਆ ਸੈਣ ਨਾਈ /ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੀ 
ਆਖਿਆਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬਿਦਰ ਦੇ ਰਾਜੇ 

ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਸਨ। ਇਕ ਦਿਨ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੋਣ 

ਕਾਰਣ ਇਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਵਕਤ ਸਿਰ ਨ ਪਹੁੰਚ 

ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਗਏ। ਇਹ 

ਕਾਹਲ ਵਿਚ ਰਾਜੇ ਪਾਸ ਮਹੱਲ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ 

ਹੱਥ ਵਿਚ ਆਰਸੀ ਦੇ ਕੇ ਹਜਾਮਤ ਕਰਨ ਲਗੇ । ਉਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ 

ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਚਤੁਰਭੁਜੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। 

ਫਿਰ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਤੇਲ ਦੀ ਕਟੋਰੀ ਵਿਚ ਉਹੀ ਬਿੰਬ 

ਦਿਸਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੈਣ ਪਹੁੰਚਿਆ 

ਹੋਇਆ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਅਪਣਾ 

ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਗਿਆਨੋਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸਨ 

ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਵਿਠਲਨਾਥ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿਚ 

ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਨੌਕ ਅਭੰਗਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਭੰਗਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਰਕਰੀ ਸੈਪ੍ਦਾਇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 

ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸੈਣ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹਾਨ ਭਗਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋਇਆਂ 

ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ-ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ (ਸੈਣ) 

ਘਰ ਘਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ 

ਭਗਤਾਂ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣ ਲਗਾ - ਸੰਠ ਨਾਈ 

ਝਤਾਕਾਗੀਆਨ ਓਹ ਘ/ਨ ਘ/ਨੇ ਸ਼ਨਿਆ/ /ਹਰਦੇ ਵਸਿਆ 

ਪਾਰਬ੍ਹਨ ਭਗਤਾ ਮਹ ਗਾ/ਨੇਆ / (ਗੁ.ਰੰ.੪੮੭-੮੮)। 

ਭਗਤ ਸੈਣ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ 

ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ 

ਦੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਸੈਕੇਤ - ਨਾਮਦੌਵ 

ਕਾਲੀਰ /ਤਿਲੰਚਨੁ ਸ਼ਧਨਾ ਸੈਨ ਤਠੈ /(ਗੁ .ਗੰ.੧੧੦੬) - ਤੋਂ 

ਇਹ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਪੂਰਵ- ਵਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ 

ਲਈ ਆਪ ਦਾ ਸਮਾਂ ੧4ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਉਤਰਾਰਧ ਅਤੇ 15ਵੀਂ 

ਸਦੀ ਦਾ ਪੁਰਵਾਰਧ ਮਿਥਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 
ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤ੍ਾ 

ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪ੍ਤਾਬਪੁਰ (ਫਿਲੌਰ ਨੇੜੇ) ਰਹੇ 

ਸਨ ਜਿਥੇ ਹੁਣ 'ਦੇਹੁਰਾ ਬਾਬਾ ਸੈਣ ਭਗਤ” ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ 
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ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਮੇਲਾ ਲਗਦਾ 

ਹੈ। ਮਹਾਨਕੋਸ਼ਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਸੈਤਾਨ ਰੀਵਾ ਵਿਚ 

ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 
ਭਗਤ ਸੈਣ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ 'ਸੀ ਸੈਣ ਸਾਗਰ ਗੰਥ” 

ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਲਾ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਹਿਤਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕਸਬੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ 

ਢਪਈ ਵਿਚ ਸ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਣ ਡਰਾਈਵਰ ਪਾਸ 

ਸੁਰਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ 150 ਜਾਂ 200 ਵਰ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣੀ ਦਸੀ ਜਾਂਦੀ 

ਹੈ, ਪਰੈਤੂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਸੈਦਿਗਧ ਹੈ। ਉੱਜ ਉਸ 

ਵਿਚ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ 1400 ਈ. ਤੋਂ 1490 ਈ. ਤਕ 

ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਮੁਕੰਦ ਰਾਏ ਅਤੇ 

ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀਵਨੀ ਦੇਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਕੁਲ ਦੋ-ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਚਾਰ 

ਪਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦਾ 'ਰਹਾਉ” ਵੀ ਹੈ। ਸਧੁੱਕੜੀ ਭਾਸ਼ਾ 

_ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਿਰਾਟ ਆਰਤੀ 

ਲਈ ਧੂਮ-ਦੀਪ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੰਮ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ 

ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਣ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹਨ - ਊਤਮ ਦੀਆਰਾ ਨਿਰਮਲ ਬਾਤਾਂ / ਡੀ 
ਨਿਰੰਜਨੁ ਕਮਲਾਪਾਤਾ/ 

ਸ਼ੈਤਾਨ : ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕੁਮਰਗ ਉਤੇ 

੩੫ 

ਸ਼ਤਾਨ 

ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਛੁਟ ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ 

ਪਾਲਨਾ ਕੀਤੀ। ਰੱਬ ਵਲੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨ ਪਾਲਣ 
ਦਾ ਕਾਰਣ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੋ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅੱਗ 

ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਉਹ ਖਾਕ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਦਮ 

ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੀਨ ਪਿਛੋਕੜ 

ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਧਿਕਾਰਿਆ 
ਅਤੇ ਬਹਿਸ਼ਤੋਂ' ਬਾਹਰ ਕਢ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ 

ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਰੱਬਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਭੈੜਾ ਸਲੂਕ 

ਕੀਤਾ ਹੈ , ਮੈਂ ਵੀ ਆਦਮ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਵਲ ਨਹੀਂ 

ਆਉਣ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ-ਗੁਜ਼ਾਰ 

ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।” 

ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋੱ' ਹੀ ਆਦਮ 

ਪ੍ਰਤਿ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਸੱਪ ਅਤੇ 
ਮੋਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਬਹਿਸ਼ਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਦਮ 

ਅਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਵਰਜਿਤ ਫਲ ਖਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਦੁਆਰਾ ਵਰਜਿਤ ਫਲ ਖਾ ਲਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ 

ਨੂੰ ਬਹਿਸ਼ਤੋ' ਬਾਹਰ ਸੁਟਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਤਨੇ ਨਾਲ ਵੀ 

ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨ ਹੋਈ ਅਤੇ ਆਦਮ ਦੀ ਸੈਤਾਨ ਨੂੰ ਸਦਾ 
ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰਤੱਵ ਬਣਾ ਲਿਆ। 

ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਭਾਵ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। 
ਉਸ ਦੇ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਧਰਮ-ਸ਼ਾਸਤੀਆਂ 

ਪਾਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਰਗ ਉਤੇ ਪਾਉਣਾ ਕਠਿਨ 

ਦਸਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਪਰਥਾਇ ਭਾਵੇ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਜੋਰ 

ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ - ਫਗੰਦਾ ਕੂਕੀ/ਦਿਆ ਚਾਂਗੰ/ਦਾਆ ਮਤੀ 

ਦੇ/ਦਿਆ #ਨਿਤ / ਜੋ ਸੰਤਾਨ ਵੰਵਾਇਆ ਸੇ /ਕਾਤ ਫੌਗਹ /ਚਤ / 

(ਗੁ.ਗੰ.੧੩੭੮)। 

ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਬਦਨਾਮ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ 

ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੌਂਖ 

ਨੂੰ ਰੱਬ ਵਲ ਜਾਣੇ ਰੋਕ ਕੇ ਬਦੀ ਵਲ ਪ੍ਰ੍ਰਦਾ ਹੈ। “ਕੁਰਾਨ 
ਮਜੀਦ' ਅਨੁਸਾਰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂਰ ਤੋ' ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਨੂਰੀ 

ਹਨ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਰ (ਅੱਗ) ਤੋ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ “ਨਾਰੀ” ਹੈ 

ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਖ਼ਾਕ (ਮਿੱਟੀ) ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ 'ਖ਼ਾਕੀ” ਹੈ। 
ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਨਾਮਾਂਤਰ ਹਨ - ਅਜ਼ਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਇਬਲੀਸ। 

ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਿਆ 

ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਆਦਮ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 

ਉਸ ਅਗੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ 

ਅਨੁਸਾਰ, ਰੱਬ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਤ੍ਰ ( ਲਾਹੌਲਵਲਾ ਠਵੱਤ 

ਇੱਲਾ /ਝੱਲਾ) ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ। ਰੱਬ ਵਿਚ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਖਣ 

ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੰਤ੍ਰ ਦੇ ਪਾਠ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋ ਬਚੇ 

ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਮਾੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕਾਰਣ ਇਸ ਨੂੰ 
ਨੀਚ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਚਰਿਤ੍ਰ ਵਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੈਕੇਤ 

ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਰਗੁਣਵਾਦੀ ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਵੀ 

ਇਸ ਦਾ ਉਲੋਖ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਬਾਬਰ ਦੇ 
ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੇਪਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ 

ਕਾਰਵਾਈ ਦਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਕਾਜੀਆ ਥਾਮਣਾ ਕਾ 

ਗਲ ਥਕਾੀ ਆਗਦੁ ਪੜੈ ਸੰਤਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ / ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ- 

ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ 

ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ “ਮਾਇਆ” ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਦੇ 

ਆਚਰਣ ਨਾਲ ਦੂਰ ਤਕ ਸਮਾਨਤਾ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ 

ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ “ਜਿੰਨ” (ਵੇਖੋ) ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ 



ਸੈਦੋ , ਭਾਈ 

ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ। 

ਸੈਦੋ, ਭਾਈ : ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਕ ਲਿਖਾਰੀ। 
“ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮਸਾਖੀ” ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜਾਤਿ ਦਾ ਘੇਓ ਜਟ 

ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖ੍ਰਾਜਾ ਖਿਜ਼ਰ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਦ 

ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣਿਆ। ਦੱਖਣ ਦੀ ਉਦਾਸੀ 
ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨਾਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਵ ਨੇ ਸਿੰਘਲਾਦੀਪ ਵਿਚ “ਪ੍ਾਣਸੈਗਲੀ” ਉਚਾਰੀ ਤਾਂ ਇਸ 

ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਪੀਬਧ ਕੀਤਾ। (ਸਾਖੀ 47)। 

ਸੈਭੈ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਮੂਲਮੰਤ੍' ਵਿਚ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ 
ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਭਉ , ਸੈਭੂ ਆਦਿ ਪਦ-ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ 

ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 'ਸ੍ਵਯਘੋਭਵ' 

ਜਾਂ 'ਸੂਯੰਭੂ” ਦਾ ਤਦਭਵ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋ ਭਾਵ ਹੈ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ 

ਧਾਰਣ ਕਰੇ , ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਾਂ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਦੀ 

ਲੋੜ ਨ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਅਨੌਕ ਥਾਂਵਾਂ ਉਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਣ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 

ਕੀਤੀ ਹੈ। “ਜਪੁਜੀ” ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ -- ਥਪਆ ਨ ਜਾਇ 

ਕੀਤਾ ਨ ਹੋਇ/ ਆਪ ਆ੫ ਨਿਰੰਜਨ ਨੋਇ /“ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ” 

ਵਿਚ ਵੀ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਆਘੰਨਹੰ 

ਆ ਸਾਜਓ ਆਪੀਨੂੰ ਗੱਚਓ ਨਾਓਂ/(ਗੁ. ਰੀ. ੪੬੩)। 

ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ 'ਸੈਭਉ” ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇਂ 

ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ -- ਆਪ ਅਤੀਤ ਅਜੋਂਨ 

ਸੰਭਾਉ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤਿ ਸੌ ਇਆ / (ਗੁ ਗੰ .੧੦੪੨)। 

ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀ ਸਿਰਜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮ-ਰੁਪਾਤਮਕ 

ਜਗਤ ਕੇਵਲ ਉਸ ਦਾ ਖੇਲ-ਪਸਾਰਾ ਹੈ - ਤਹ ਆਪ ਆਪ 

ਉਪਾਇਆ / ਦੂਜਾ ਖੰਲ ਕਾਰੈ /ਦਲਾ/ਇਆ / (ਗੁ ਗੁੰ .੭੩)। 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਜ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ 
ਸਮਝਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਹੀ ਰਖੀ ਹੈ -- ਸੰਨਨਿ 

ਆਪ ਆਪ ਉਪਾ/ਇ ਪਛਾਤਾ / 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ 

ਸਿਰਜਨਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ 
ਗਿਆ ਹੈ (ਈਸ਼ਾਵਾਸ੍ਯ-ਉਪਨਿਸ਼ਦ, ਮੰਤ 8)। ਇਸ ਦਾ 

ਭਾਸ਼੍ਯ ਲਿਖਦਿਆਂ ਸ਼ੈਕਰਾਚਾਰਯ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 

ਸੂਯੋਕੂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਇਸੇ ਲਈ ਸੂਯੰਭੂ ਹੈ) ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 
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ਉਪਰ ਹੈ ਹੋਰ; ਜੋ ਉਪਰ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਸੂਯੀ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ 

ਸੂਯੋਭੂ ਹੈ। 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਨੂੰ “ਅਜੂਨੀ” (ਵੇਖੋ) 

ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਉੱਸ ਨੂੰ ਸੂ-ਪ੍ਕਾਸ਼ਿਤ ਸੱਤਾ ਵੀ 

ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ 

ਸੱਤਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ 

ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਾਰਣ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਉਹ 

ਪਰ-ਨਿਰਮਿਤ ਨ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਮਿਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 

ਉਹ ਸੈਭੌ (ਸੂਯੰਭੂ) ਹੈ। 

ਸੋਹਿਲਾ : ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਰਾਗ-ਬੱਧ ਬਾਣੀ ਤੋਂ' 
ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਨਿੱਤ-ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ 

ਸੈਕਲਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ 

ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਹੈ। 
ਇਸ ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ, ਇਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 

ਦੇਵ ਦਾ। 

ਇਸ ਸ਼ਬਦ-ਸਮੁੱਚ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ 

ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੈਪਾਦਨ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।'ਸੋਹਿਲਾ' 

ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ - ਉਤਮ ('ਸੁ'#ਕੀੜਾ ('ਹੇਲਾ”), 
ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਸ਼ਬਦ-ਪਾਠ । ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ “ਅਨੰਦੁ” ਬਾਣੀ 

ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ - ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸ਼ਝਦ ਸੋਹਿਲਾ ਸਤਿਗੁਰ 

ਸ਼ਣਾ/ਇਆ। (ਗੁ .ਗੁੰ.੯੧੯)। ਸੈਭਵ ਹੈ ਇਹ ਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 
ਇਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 

ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ - ਜੰ ਘਨ ਕੀੰਗਤਿ ਆਯੀਆ ਕਰਤਾ 

ਕਾ ਹੋਇ ਬੀਚਾਰੇ / ਤਿਤੁ ਘ/ਰ ਗਾਵਹੁ ਸੋਹਿਲਾ ਸਿਵ/ਨ੍ਹ 

/ਨੈਰਜਣਹਾਰੌ /ਅਜ-ਕਲ ਨਿੱਤਨੋਮ ਦੇ ਗੁਟਕਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ 

ਬੋਲਚਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ “ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਅਜਿਹੇ ਨਾਂ ਪਿਛੇ ਦਸੀ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਆਇਆ “ਕੀਰਤਿ” 
ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕੁਝ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ 

ਵੀ “ਕੀਰਤਿ” ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ 'ਸੋਹਿਲਾ' ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ 

ਹੈ - ਫਾਤਾੀ ਕੀਗ/ਤਾ ਸ਼ੌਹਿਲਾ ਕਾਨ ਆਰਤੀ ਪਰਸ਼ਾਦੁ ਵਡੰਦਾ / 

“ਕੀਰਤਿ” ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਮੁਖ-ਸੁਖ ਸਿਧਾਂਤ 

ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ-ਸਾਧਕਾਂ ਵਿਚ “ਕੀਰਤਨ” ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਮ 

ਪ੍ਚਲਨ ਕਾਰਣ ਇਸ ਸ਼ਬਦ-ਸਮੁੱਚ ਨੂੰ “ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ" 
ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲਗਿਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰ 

ਇਸ ਸਮੁੱਚ ਵਿਚਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
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ਦੇਵ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਈਏ 

ਪੈਣ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ 

ਅਤੇ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਰਸਮ ਦੇ ਰੂਪਕ ਰਾਹੀਂ ਸੈਸਾਰ ਰੂਪੀ 

ਪੇਕਾ ਘਰ ਛਡ ਕੇ ਪਤੀ ਰੂਪੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 
ਇਸਤਰੀ (ਜਿਗਿਆਸੂ) ਨੂੰ ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰਿ-ਯਸ਼ 

ਰੂਪੀ ਸੁਹਾਗ-ਗੀਤ ਸੁਣਨੇ ਅਤੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪਾਪਤ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੌਕਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਕਾਰਣ ਹੀ “ਕੀਰਤਨ 

ਸੋਹਿਲਾ” ਦਾ ਪਾਠ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਰਨ 

ਉਪਰੈਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 
ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ 

ਇਕ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਗੋਂ ਥਿਤਾਂ , ਵਾਰਾਂ, ਮਹੀਨਿਆਂ, 

ਪਹਿਰਾਂ, ਘੜੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ 

ਹੀ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਈ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਭੇਦ ਹਨ - ਨੂਰਲੁ 

ਏਕਾ ਡਾਤਿ ਅਨੰਕ / ਨਾਨਕਾ ਕਰਤੇ ਕੰ ਕੜੇ ਵੇਸ਼/(ਗੁ ਗੰ. ੧੨)। 

ਤੀਜਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 

“ਆਰਤੀ” ਸਿਰਲੇਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੱਖ 
_ਵੱਖ ਜਨਮਸਾਖੀਆਂ ਵਿਚ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਵਿਭਿੰਨ 

ਸੰਦਰਭਾਂ ਵਿਚ ਉਚਾਰਿਆ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 

ਇਸ ਦਾ ਰਚਨਾ-ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਰਚਨਾ-ਕਾਲ ਅਨਿਸਚਿਤ 

ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਧਾਰਣ ਆਰਤੀ 

ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਵਿਰਾਟ ਆਰਤੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦਸਿਆ ਗਿਆ 

ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਏਕਤਾ 

ਤੋਂ ਅਨੇਕਤਾ ਅਤੇ ਅਨੇਕਤਾ ਤੋਂ ਏਕਤਾ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ 

ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਚੌਥਾ ਸ਼ਬਦ 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁ 
ਦਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਨਗਰ ਕਾਮ, ਕਰੋੜ ਆਦਿ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਨਾਲ 

ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ 

ਜਮ-ਦੌਡ ਸਹਿਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ 

ਪਰਮ-ਧਾਮ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਪੰਜਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਰਾਗ ਵਿਚ 

ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਜਿਗਿਆਸੂ 
ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ 

ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੁਸੇ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚੋਂ 

ਸਦਰ 

ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸੈਯੋਗ ਪਾਪਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਅਤੇ ਪਥ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ 

ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਗਿਆਸੁ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ 

ਆਤਮਿਕ ਉੱਧਾਰ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ -- ਆੰਤਰਜਲਾਆੰ ਪਰਖ 

/ਝਧਾਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਠੇ/ ਨਾਨਕ ਦਾਲ /ਇਹੈ ਸ਼ ਆਗ 

ਮੰ ਕਉ ਕਾਰ ਸੰਤਨ ਕਾਂ ਪੂਨੇ /(ਗੁ .ਗੰੰ .੧੩)। 

ਸੋਹੈ : ਵੇਦਾਂਤ ਦੀ ਇਸ ਉਕਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ “ਉਹ ਮੈਂ' ਹਾਂ”। 

ਇਹ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਤਦਾਕਾਰਤਾ ਦੀ ਅਸਵਥਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਨੂੰ ਅਭੇਦਤਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ 
ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਪਤੀਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮ-ਸੱਤਾ 
ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਅਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ 

ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਸੋਹੰ ਆਪ ਪਛਾਣ?% ਸ਼ਬਦ 

ਭੀਦਾ ਪਤੀੰਆ/ਇ /(ਗੁ ਗੰ .੬੦)। 

ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਚਕ ਵੀ ਮੰਨ 

ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਰਠਿ ਰਾਗ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ 
ਮਾਇਆ-ਮੁਕਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਮੁਲ ਤੱਤ ਕਹਿ ਕੇ, 

ਸਭ ਵਿਚ ਉਸੇ ਦੀ ਜੋਤਿ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਦਸੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ 
ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ - ਤਤ #ਨਿਰੰਜਨੁ 

ਜੋਤਿ ਸ਼ਬਾਈਂ ਸੋਹੰ ਡੇਦੁ ਨ ਕੌਈ ਜੀਓ /(ਗੁ ਗੰ ੫੯੯)। 

ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਨੇ “ਸੋਹੈ” (ਉਹ ਮੈ' ਹਾਂ) ਨੂੰ ਜਪ ਦੀ ਇਕ 

ਜੁਗਤ ਦਸਦੇ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਸੋਹੰ ਸੌ ਜਾ ਕਉ ਹੈ ਜਾਪ/ 

ਜਾ ਕਓਂ /ਲਿਪਤ ਨ ਹੋਇ ਪੁੰਨ ਅਰ ਪਾ੫/(ਗੁ ਗੰ .੧੧੬੨)। 

ਇਸ ਦਾ ਉਲਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਜਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 
ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂ (ਸੋਹੈ), ਮੈਂ ਉਹ ਹੈ (ਹੈਸਾ)। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ 
ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਹੈ, 

ਹੋਏ ਹਨ - ਨਾਨਕ ਸੋਹੰ ਹੰਸਾ ਜਪ ਜਾਪਹ /ਤ੍ਿਭਵਣ /ਤਸ਼ੰ 

ਸ਼ਮਨੰਹ / (ਗੁ .ਗੂੰ.੧੦੯੩)। 

ਸੋਦਰ : ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਰੈਭ ਵਿਚ, ਰਾਗ-ਬੱਧ 
ਬਾਣੀ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜੁੱਟ ਨੂੰ 'ਸੋਦਰ' ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ 
ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੁਆਰਾ 
“ਰਹਿਰਾਸ, ਬਾਣੀ” (ਵੇਖੋ) ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਜੁਟ 

ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 'ਸ਼ਬਦ” 
“ਜਪੁਜੀ' ਅਤੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 



ਸਦਰ 

ਤਿੰਨਾਂ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਾਮ-ਮਾਤਰ ਪਾਠਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ 

ਸਭ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। 

ਸੰਪ੍ਦਾਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ 

ਜੀ ਵੇਈ' ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ 

ਗਏ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਰੂਪਾਇਤ 

ਕੀਤਾ। ਪਰ 'ਸੋਦਰ” ਸੰਬੋਧਨ ਇਸ ਉਥਾਨਿਕਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਿੱਧ 

ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ “ਇਹ ਦਰ” 

ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। “ਮਿਹਰਬਾਨ ਜਨਮਸਾਖੀ” ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ 

ਰਚਨਾ-ਸਥਾਨ ਅਯੋਧਿਆ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ 

ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਉਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤੇ, ਜਤੀ-ਸਤੀ, ਰਿਖੀਂ- 

ਮੁਨੀ ਆਦਿ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਯਸ਼ ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿ੍ਿਸ਼ਟੀ ਉਤਪੰਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਭ ਦੀ 

ਸੈਭਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਰੰਗੀ ਰੰਰਨੰ ਭਾਤੀ ਕਰੇ ਕਾਨ 

ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ /ਜਿਨਿ ਉਪਾਈ / ਕਨੈ ਕਹਿ ਦੋਖ ਕੀਤਾ 

ਆਪਣਾ ਜਿਓਂ 'ਤਿਸ਼ ਦੀ ਵਡਿਆਈ / (ਗੁ ਗੰ .੯)। 

ਇਸ ਪੁਕਰਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿਚ 

ਲਿਖਿਆ ਮਹਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 

ਮਹਾਨਤਾ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਵਰਣਨ ਤੋ ਪਰੇ ਦਸਿਆ 

ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਵਿਰਾਟਤਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 

ਲਗਾ ਸਕਦਾ - ਵਡੇ ਮੇਠੇ ਸ਼/ਹਿਲ਼ਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭਰਾ ਗੁਣ 

ਗਹ?ਰਾ/ ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੰ ਤੰਰਾ ਕੀਤਾ ਕੰਵਡੁ ਚਨੰਡਾ/ 

(ਗੁ.ਗੁੰ.੯)। ਰ੍ 

ਤੀਜਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੱਚੇ 

ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਲਈ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਪ੍੍ਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 

ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੇਵਲ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ 

ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ -- 

ਖਸ਼ਮੁ ਵਿਸ਼ਾਗ/ਹ ਤੇ ਕਮਜਾ/ਤ / ਨਾਨਕਾ ਨਾਵੈ ਥਾਲ ਸਨਾ/ਤਾ / 

ਚੌਥਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਜਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ 

ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਧ-ਸੰਗਤਿ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ 

ਹੈ ਜੋ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। 

ਗੂਜਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚਲੇ ਪੰਜਵੇ' ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿ-ਸੈਗਤਿ ਵਿਚ ਜਾਣ 

ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਗਿਆਸੂ ਇਸ ਭਵ-ਸਾਗਰ ਤੋ' ਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਸਭ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਭ ਦਾ ਪ੍ਤਿਪਾਲਕ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਖ਼ੁਦ ਹੈ- ਉਂਡੇ ਉੰਡਿ ਆਵੈ ਸੱ ਕੌਸ਼ਾ /ਤਿਸ਼ ਪਾਛੰ 

#ਛਰੇ ਛ/ਨਿਆ / ਤਿਨ ਕਵਣੁ ਖਲਾਵੈ ਕਾਵਣੁ ਚੁਗਾਵੈ ਮਨ 
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ਮਹਿ ਸਿਮਰਨੁ ਕਨਿਆ / (ਗੁ .ਗੰੰ .੧੦)। 

ਸੋ-ਪੁਰਖੁ : ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਰੈਭ ਵਿਚ ਰਾਗ-ਬੱਧ 

ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਸੋਦਰ” ਸ਼ਬਦ-ਜੁੱਟ ਤੋਂ ਬਾਦ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ 

ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਜੁੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਸੋ-ਪੁਰਖੁ” ਸਿਰਲੇਖ ਦਿੱਤਾ 

ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਂ ਵੀ 'ਸੋਦਰ” ਵਾਂਗ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿਚ 

ਲਿਖੇ ਮਹਲੇ ਚੌਥੇ ਦੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚੋਂ 

ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ - ਸੋ ਪਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰ ਰਖ /ਨੋਰੰਜਨ 

ਹ/ਨੈ ਅਗਮਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ/ ਇਹ ਸ਼ਬਦ-ਜੁੱਟ ਵੀ ਗੁਰੂ 

ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੁਆਰਾ “ਰਹਿਰਾਸ, ਬਾਣੀ” (ਵੇਖੋ) ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 

ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਸਮਰਥਤਾ ਉਤੇ 

ਝਾਤ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਿਰਜਨਹਾਰ, 

ਆਦਿ-ਪੁਰਖ, ਨਿਹਚਲ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਹੈ -- ਤੂੰ ਆਹੰਦਾ ਪੁਰਥਾ 

ਅਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਜੀ ਤਹ ਜੇਵਡ ਆਵਰ ਨ ਕੋਈ / ਤੂੰ ਜਗਾ 

ਜੁਗ ਏਕੇ ਸ਼ਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕਾਂ ਜਾ ਤੂੰ ਨਿਹਚਲ ਕਰਤਾ ਸੋਈ / 

(ਗੁ ਗ੍ਰੰ.੧੧)। 

ਇਸ ਸ਼ਬਦ-ਸਮੁੱਚ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ 

ਦਾ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੱਚੇ, ਸਰਵ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਕਰਣਹਾਰ ਅਤੇ 

ਅਦੁੱਤੀ ਸਰੂਪ ਉਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ -- 

ਤੁ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੌਰਾ ਕਹਆ ਸਭੂ' ਹੋਇ/ ਤੁਧ /ਬਨ ਦੂਜਾ 
ਅਵਰੁ ਨ ਕੀਇ / (ਗੁ ਰੰ .੧੧-੧੨)। 

ਤੀਜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿਚੋਂ', ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 

ਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੈਸਾਰ ਦੇ 

ਮਾਇਆਵੀ ਰੂਪ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਪਸਰੀਆਂ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਨੂੰ 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ 

ਇਸ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਸੈਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਮਗਨ ਵਿਅਕਤੀਆ ਦੀ ਸ਼ਰਣ 

ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਇਸ ਪ੍ਸੈਗ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸ਼ਬਦ, ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਆਸਾ 

ਰਾਗ ਵਿਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਠੋਖ 

ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਹੀ ਸਾਧਨ ਦਸਦੇ 

ਹੋਇਆਂ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ 

ਛਡ ਕੇ ਸਾਧ-ਸੈਗਤਿ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 

ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਭਵਿਸ਼ ਸੁਧਰਦਾ 



ਸੋਫੀਆ 

ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਉਪਾ 

ਹੈ - ਕਹ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨਚ ਕਰੰਮਾ / ਸ਼ਗਣਿ ਪਰੇ ਕੰ ਰਾਖ੍ਹ 

ਸਰਆ/(ਗੁ .ਗ੍ਰੰ.੧੨)। 

ਸੋਫੀਆ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ 
ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ 
ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁਫ਼ੇ (ਚੌਬੂਤਰੇ) ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਕਾਂ 
ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ 

ਕਰਕੇ ਅੱਲ੍ਹਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ 
ਪੈਗ਼ਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਦਾ 

ਪਿਛੋਕੜ ਯੂਨਾਨੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਗਿਆਨਵਾਨਾਂ 

ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਵਲੋਂ ਸੋਫ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਚ ਪੁਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿ ਸਕਣ - ਸਚੁ 

ਲਆ /ਤਨ ਸ਼ੋਫੀਆ ਰਾਖਣ ਕਉ ਦਰਵਾ਼ ।(ਗੁ ਗੰ .੧੫)। 

ਸੋਮ : ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚੰਦ੍ਮਾ। ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਵੇਖੋ 
“ਸੋਮਰਸ” ਅਤੇ “ਚੋਦਮਾ”। 

ਸੋਮ-ਸਰੁ : ਨਾਥ-ਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਧਨਾ-ਪੱਧਤੀ 
ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਸੁਰ (ਸੂਰ) ਨੂੰ ਚੰਦ੍ਮਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। 'ਸੋਮ ਸਰੁ ਪੌਖਿਲੈ” 
ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੇ ਸੂਰ (ਇੜਾ) ਨਾਲ ਪ੍ਾਣਾਂ ਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ 
ਲੈ। ਇਸ ਸੂਰ ਵਿਚ ਪ੍ਾਣਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾ ਲੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਮ 

(ਚੰਦ੍ਮਾ) ਤੋਂ “ਸੋਮ-ਸਜੁ' ਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਕ ਸ਼ਬਦ 
ਬਣਿਆ ਹੈ। ਵੇਖੋ “ਸੋਮ-ਰਸ”। 

ਸੋਮ-ਰਸ : “ਰਿਗ ਵੇਦ” ਵਿਚ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਇਕ ਨਸ਼ੀਲਾ 
ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਸੋਮ-ਵੇਲ (ਨਾਮਾਂਤਰ 'ਅੰਧਸ੍? ਨੂੰ 
ਮੋਹਲੇ ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਕੁਟਣ ਉਪਰੈਤ ਨਿਚੋੜ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਬਾਲ 

ਕੇ ਅਤੇ ਊਨੀ ਕਪੜੇ ਵਿਚੋਂ' ਪੁਣ ਕੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੀਲੇ ਰੈਗ ਦੇ ਇਸ ਰਸ ਵਿਚੋਂ ਭਿੰਨੀ ਭਿੰਨੀ ਵਾਸਨਾ 
ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਸਭ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੈਦ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣ 
ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਰਿਗਵੇਦ (ਨੌੱਵਾਂ ਮੰਡਲ) ਦੇ 120 ਸੂਕ੍ਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ 

ਸੋਮ-ਰਸ 

ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਅਰਥ 

ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ, ਸੋਮ ਵੇਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਰਸ। 

ਇਹ ਚੂੰਕਿ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ 'ਪਿਤੁ” ਵੀ 

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਚੰਦ੍ਮਾ ਜੋ ਇਸ ਰਸ ਦਾ ਦੈਵੀਕਰਣ 
ਹੈ। ਰ੍ 

ਰਸ ਵਜੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਰਿਗਵੇਦ” ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 

ਕਿ ਇਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ 

ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਵਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਦੂ 
ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਉਪਰੈਤ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ 

ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਗ ਅਤੇ ਬਿਪਤਾ ਨੂੰ ਭਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਮਰ 
ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਤੇਜਿਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 

ਅਮਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ 'ਅੰਮਿ੍ਤ' ਵੀ ਕਿਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋ ਮਤ ਪ੍ਚਲਿਤ ਹਨ। 
ਇਕ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਵਰਗ ਤੋ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਆਇਆ। 

ਦੂਜੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਮੁਜਵੰਤ ਪਰਬਤ 

(ਗਾਂਧਾਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਉਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 
ਜੜ੍ਹੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਧੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ 
ਹੈ। 

ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ ਸੋਮ-ਰਸ ਦਾ ਦੈਵੀਕਰਣ ਹੋਣ ਦੀ 
ਕਲਪਨਾ ਚੰਦ੍ਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ 'ਕੌਸ਼ਿਤਕਿ 
ਬਾਹਮਣ” ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦ੍ਸ਼ ਚੰਦਮਾ ਹੀ ਸੋਮ 

ਹੈ। ਸੋਮ-ਲਤਾ ਜਦੋਂ ਲਿਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਦੂਮਾ ਉਸ 

ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਸੋਮ ਦੇ ਦੈਵੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਈ 
ਕਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਆਖਿਆਨ ਜੁੜਦੇ ਗਏ। “ਵਾਰਾਹ-ਪੁਰਾਣ” 

ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਤ੍ਰਿ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੂ ਪਰਬਤ 

ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਵਿਭਾਵਰੀ ਨਗਰੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ 

ਸੀ। ਦਕ੍ਸ਼ ਦੀਆਂ 27 ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ 

ਬਣੀਆਂ। ਸੋਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰੋਹਿਣੀ ਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 

ਪਰੇਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਪਤਨੀਆਂ ਨੇ ਖਿਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਉ 

ਅਗੇ ਸੋਮ ਦੇ ਅਸਮ-ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਦਕਸ਼ 

_ਨੇ ਸਭ ਨਾਲ ਸਮ-ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਮ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। 



ਸੋਮ-ਰਸ 

ਸੋਮ ਦੇ ਨ ਮੰਨਣ ਉਤੇ ਦਕ੍ਸ਼ ਨੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਸਰਾਪ 

ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਰਾਪ ਨੇ ਸੋਮ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾ 

ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਦਕ੍ਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ 

ਕੀਤੀ। ਦਕਸ਼ ਸਰਾਪ ਤਾਂ ਨ ਮੋੜ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਸੋਮ ਦੇ ਹੌਲੀ 

ਹੌਲੀ ਛੀਣ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ 

ਹੈ ਕਿ ਸੋਮ (ਚੰਦਮਾ) ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧਦਾ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਸੋਮ 

ਤਿੰਨ ਪਹੀਇਆਂ ਵਾਲੇ ਰਥ ਉਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 

ਅੱਗੇ ਚੰਬੇਲੀ ਰੋਗੇ ਦਸ ਘੋੜੇ ਜੁਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ 

ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਚਲਦੇ ਹਨ। 

ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 

ਇਕ ਵਾਰ ਸੋਮ ਨੇ ਰਾਜਸੂਯ ਯੱਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ 
ਦੇ ਅਭਿਮਾਨ-ਵਸ ਇਸ ਨੇ ਦੇਵ-ਗੁਰੂ ਬ੍ਰਿਹਸਪਤੀ ਦੀ ਪਤਨੀ 

ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਵਸ-ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਚੁਕ ਲਿਆ। 
ਬਿ੍ਹਸਪਤੀ, ਬ੍ਹਮਾ ਆਦਿ ਨੇ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ 

ਨੇ ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਨ ਪਰਤਾਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋ 

ਗਈ। ਬਿ੍ਹਸਪਤੀ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸ਼ੁਕਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 

ਅਨੇਕ ਦੈੱਤ ਸੇਵਕ ਸੋਮ ਵਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਲਗੇ। ਦੇਵਤਿਆਂ 

ਦਾ ਧੜਾ ਜਦੋ' ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਲਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਮਾਰ 

ਕੇ ਸੋਮ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ । ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਨਾਂ 

“ਭਗਨਾਤਮਾ” ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਆਖਿਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਦੋਹਾਂ 

ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਸੁਲਹ ਕਰਾਈ ਅਤੇ ਤਾਰਾ ਬਿ੍ਹਸਪਤੀ 

ਨੂੰ ਪਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋਮ ਨਾਲ ਤਾਰਾ ਦੇ ਹੋਏ ਸੈਯੋਗ ਤੋ 

ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ 'ਬੁੱਧ” ਨਾਂ 

ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਚੈਦ੍-ਵੈਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ 

ਹੋਇਆ। 

ਆਰਯ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਚੂੰਕਿ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜਾ 

ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਈਰਾਨੀ ਧਰਮ-ਰੀ੍ਥ “ਅਵੇਸਤਾ” ਵਿਚ 

“ਸੋਮ” ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਪਰ “ਹ” ਅਤੇ “ਸ” ਦੇ ਪਰਸਪਰ 

ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਣ ਉਥੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਚਾਰਣ “ਹਓਮ” ਹੈ। 

ਉਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਔਸ਼ਧੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਅਮਰਤਾ ਪ੍ ਦਾਨ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਘਰ 

ਸਵਰਗ ਦਸਦੇ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 

ਇਹ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਆਕਾਸ਼ੀ 

ਸੋਮ (ਚੰਦ੍ਮਾ) ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਵਾਲੋਂ ਸੋਮ (ਰਸ) ਦਾ ਅੰਤਰ 

ਸਵਰਗੀ ਅਤੇ ਪਾਰਥਿਵ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਨਾਥ-ਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਹਠ-ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਸੁਰ ਨੂੰ 

ਚੰਦਮਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 'ਸੋਮ” ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਾ ਨਾਮਾਂਤਰ ਮੰਨਿਆ 
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ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸੋਮ ਦੀ ਵਰਤੋ ਇਸੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਕ ਰੂਪ 
ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ - ਨੂਰ ਸ੍ਰ ਸੋਨ ਲੰ ਸੋਮ ਸ਼੍ਰ ਪਖ ਲੰ 

ਜੁਗਤਿ ਕਾਨ #ਰਤ' ਸ਼ ਸ਼ਨਬੰਧ ਕ?ਜੈ / (ਗੁ ਰੰ ੯੯੧)। 

ਸੋਮ-ਵਾਰ : ਸੋਮ (ਚੰਦ੍ਮਾ) ਗ੍ਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ 
ਸੱਤ ਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ -ਸੋਮਵਾ/ਨ ਸੰਦ ਭਾਹਿਆ ਸਮਾਇ / 

(ਗੁ.ਗੰ੪੧)। ਵੇਖੋ “ਵਾਰ', “ਚੰਦ੍ਮਾ”। 

ਸੋਰਠਿ ਕੀ ਵਾਰ, ਮਹਲਾ ੪ : ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਚ ਕੁਲ 29 

ਪਉੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਪਉੜੀ 

ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਪੰਜ ਤੁਕਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ 

ਇਕ-ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਰ ਇਕ ਪਉੜੀ ਨਾਲ ਦੋ ਦੋ ਸਲੋਕ 

ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਚ 58 ਸਲੋਕ ਹਨ 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਕ-ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਤੋਂ ਅੱਠ ਤਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 

ਦੋ ਸਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ, ਇਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦਾ, 48 

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਅਤੇ ਸੱਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ 

ਵਾਰ ਵਿਚ ਪੂਰਬ-ਵਰਤੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤਿਪਾਦਿਤ 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੈਸਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖੇਲ-ਪਸਾਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 

ਸਿਰਜਨਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜੀ ਗਈ 

ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਭਾਵ ਕਾਰਣ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਨੂੰ ਭੁਲ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸੂਝ ਮਿਲਦੀ 

ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਵਿਚ ਬਿਰਤੀ 

ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਸੈਸਾਰਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਣਾ ਮੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 

ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਕਾਰ ਦੇ ਸਾਧਕਾਂ ਦੇ ਸੈਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ 

ਕਈ ਹੋਰ ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਰ-ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। 

ਸੋਰਠਿ ਰਾਗ : ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਾਚ ਠਾਟ 

ਦਾ ਔੜਵ ਸੰਪੂਰਣ ਰਾਗ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 

ਮੇਘ ਦੀ ਇਕ ਰਾਗਨੀ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਗੈਧਾਰ ਸੂਰ 

ਦੀ ਵਰਤੋ' ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਮਲ 

ਗੈਧਾਰ ਸੂਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਨੁਚਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਤ ਦੇ ਦੂਜੇ 

ਪਹਿਰ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਦ 

ਰੁਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਰੀਭੀਰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਵਾਲਾ 

ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਰਾਗਮਈ ਬਾਣੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਕ੍ਰਮਾਂਕ ਨੌਵਾਂ 
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ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਇਸ ਰਾਗ ਸੈਬੋਧੀ ਆਪਣੀ ਧਾਰਣਾ 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ --ਸੋਗਠਿ ਮੋ ਰਸ ਆ 

ਕਾਬਹੂ ਨ ਛਕਾ ਹੋਇ/ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਨ ਗਾਇਨ 

ਦਰਗਾਹਾ /ਨਰਮਲ ਸੋਇ /(ਗੁ .ਰੰ.੧੪੨੫)। 

ਸੋਰਠਿ ਰਾਗ (ਬਾਣੀ) : ਇਸ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕੁਲ 139 
ਚਉਪਦੇ, 10 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ਹੈ। 

ਭਗਤ-ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ 23 ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 

ਵਿਚ 11 ਕਬੀਰ ਦੇ , ਤਿੰਨ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ , ਸੱਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ 

ਅਤੇ ਦੋ ਭੀਖਨ ਦੇ ਹਨ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ 139 ਚਉਪਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 12 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਦੇ ਰਚੇ ਹਨ। ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨੌਂ 

ਚਉਪਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪੰਜ-ਪਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 

ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸਾਰਿਕ ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਣ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ 

ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਸੈਸਾਰਿਕ ਪ੍ਰਪੰਚ ਤੋ' ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ-ਤੁਲ ਮਾਇਆਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ 

ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰਾਟ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨੁੱਖ 
ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਯਸ਼ ਗਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਗੁਰੂ 

ਅਤੇ ਗੁਰੂ-ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ 

ਹੈ। ਨਿਗੁਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਪਾਪਤ ਨਹੀਂ 

ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਰਚੇ 12 ਚਉਪਦੇ ਚਾਰ ਚਾਰ 

ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀ' ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਨਿੰਦਿਆ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਸੈਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ 

ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਪੰਰਾਣਿਕ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 
ਹਨ। 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਨੇਂ ਚਉਪਦਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਅੱਠ 

ਚਾਰ ਚਾਰ ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਜੁੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਵੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਪਦੇ 

ਦਰਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਰਵ- 

ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਅਤੇ ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕ ਮੰਨਦੇ ਹੋਇਆਂ, ਬਾਕੀ 

ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਵਤਾਰੀ ਜਾਂ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਚ 

ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ 
ਮਿਥਿਹਾਸਿਕ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਸੈਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੋਵ ਨੇ ਇਸ ਰਾਗ ਵਿਚ 94 ਚਉਪਦੇ ` 
ਲਿਖੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 50 ਦੁਪਦੇ ਹਨ, 43 ਚਉਪਦੇ ਅਤੇ 

ਇਕ ਪੰਚ-ਪਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੇਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 
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ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਦੀ 

ਆਰਾਧਨਾ ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਧ-ਸੈਗਤਿ 
ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ-ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਸੇਸ਼ਠ ਕਰਮ ਹੈ । ਨਾਮ 
ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਪਰੈਤ ਭਵ-ਸਾਗਰ ਸਹਿਜ-ਸੁਭਾਵਿਕ ਤਰਿਆ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਅਸਲੀ 
ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ-ਸੈਗਤਿ ਵਿਚ ਜਾਣ ਨਾਲ 

ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਹਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ - ਸਾਹੁ ਸੰਗਿ 

ਭਾਇਆ ਆਨੇ ਉਦਮ ਨਾਮ ਰਤਨੁ ਜਸ਼ ਗਾਏ / /ਟ ਗਈ 

'ਦਿੰਤਾ /ਸਮ/ਰ ਅਨੰਤਾ ਸਾਗਰ ਤ/ਠਆ” ਭਾਏ? / 

(ਗੁ.ਗੰ.੬੧੯)। 

ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ 12 ਚਉਪਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ 
ਦੁਪਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 8 ਤ੍ਰਿਪਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਿ੍ਤੂ 
ਦੇ ਭੈ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤੁੱਛਤਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਹਰਿ-ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਰਾਹੀਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਧਾਰ 

ਲਈ ਕਈ ਮਿਥਿਹਾਸਿਕ ਪ੍ਰਸੈਗਾਂ ਦਾ ਉਲੋਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ 

ਵਿਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋ' ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਇਕ 

ਨਹੀਂ ਹੈ - ਅੰਤ ਝਾਰ ਨਾਨਕ /ਬੇਠ ਗੰਭ ਜਾ ਕੋਊਂ ਕਾਇ ਨ 
ਆਇਓ / 

ਪਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਦਸ ਪਦੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਬਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਕੇਵਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ 

ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਤਥਾ-ਕਥਿਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋ' ਕੋਈ 
ਆਸ ਕਰਨਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ -- ਦੋਵਾਂ ਦੋਵਾ ਪੁਜਨ# ਭਾਈ /ਕੇਆ 

ਆਗਊ /ਕੇਆ ਦੇਹਿ / ਪਾਹਣੁ ਨਨ ਪਖਾਲਨੇਨ ਭਾਈ ਜਲ 

//#ਹ ਝਡਾਹ ਤੀਹ /(ਗੁ ਗੰ. ੬੩੭)। 

ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀ' ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਉਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਪਾ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 

ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਗਤੀ ਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ 

ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੀਚ ਕੁਲ ਵਿਚੋਂ ਹੋਵੇ , ਜਾਂ ਉੱਚ ਕੁਲ ਵਿਚੋਂ । 

ਦੋ ਵਿਚ ਅੱਠ ਅੱਠ ਪਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਚ ਨੌ'। ਇਨਾਂ 
ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੈਯੋਗ ਗੁਰੁ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦਾ ਫਲ ਦਸਿਆ 

ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ 
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ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ “ਸੋਰਠਿ ਕੀ ਵਾਰ ਮ.੪' (ਵੇਖੋ) ਦਰਜ 

ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਵੇਖੋ ਇਸ ਦਾ ਇਦਰਾਜ। 

ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ 11 ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਕਬੀਰ 

ਦੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ 

ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮ-ਕਾਂਡਾਂ ਵਿਚ ਬਿਰਤੀ ਜੋੜਨਾ ਵਿਅਰਥ 

ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ-ਪੂਰਵਕ ਕੀਤੀ ਭਗਤੀ ਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਨ 

ਕਰਮ ਹੈ। 

ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜੋਤਿ-ਸਰੂਪ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ' 

ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਲੌਕਿਕ ਘਟਨਾ ਦੁਆਰਾ 

ਪੁਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸੰਯੋਗ-ਸੁਖ ਦਾ ਚਿਤਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਉਪਮਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਰਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੈਬੈਧ ਨੂੰ ਸਦਾ 

ਬਣਾਈ ਰਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ -- ਆਧਵੇ ਤੁਮ ਨ' 

ਤੌਰਹਾ ਤਉਂ ਹਮ ਨਹਾ ਤੌਗ/ਹ / ਤੁਮ ਨਿਉਂ ਤਨਿ ਕਾਵਨ ਨਓਂ 

ਜੰਗੰਹ / 

ਭਗਤ ਭੀਖਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ 

ਕਿ ਮਨੌੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਖਾਂ ਦੀ ਦਵਾ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਹੈ। ਹਰਿ-ਨਾਮ ਦੇ 

ਰਸ ਦਾ ਸੁਆਦ ਵਰਣਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਦ 

ਸਭ ਥਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ -- ਕਹੁ ਭੀਖਨ ਦਾਇ ਨੰਨ 

ਸੰਤੌਖੇ ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਸੌਲੀ/(ਗੁ. ਗੰ. ੬੫੯)। 

ਸੋਲਹ/ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ : ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾਂ ਵਲ ਸੈਕੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ 

ਹੈ - ਸਖਾ ਕਾਜਲ ਹਾਰ ਤੰਬੌਲ ਸਭ ਕਛੁ ਸਾਜਿਆ / ਸ਼ੋਲਹ 

ਕੀਏ ਸੰਗਾਰ /ਕੇ ਅੰਜਨ ਪਾਜਿਆ/ (ਗੁ ਗੰ. ੧੩੬੧)। 

ਆਮ ਤੌਰ “ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਲਈ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿੰਗਰਾਂ 

ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਇਸਤਰੀਆਂ 

ਜਾਂ ਨਾਇਕਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੈਬਧਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ। 

ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿੰਗਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਹਨ, ਜਿਵੇ - 

ਤੂੰ ਕਾਲ ਦੋਂ ਉਜਲੇ, ਪਤਲੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ/ ਚਾਰ ਪੁਸ਼ਟ' ਦੋਂ 

ਕਠਨ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੌਲਾਂ /#ੰਗਾਰ/ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 'ਤੈ੍ ਕਾਲੇ' ਤੋਂ 

ਭਾਵ ਹੈ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ, ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਡੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਥਣਾਂ 
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ਦੀਆਂ ਨੌਕਾਂ। 'ਦੋ ਉਜਲੇ” ਤੋ ਭਾਵ ਹੈ ਨਹੁੰ ਅਤੇ ਦੈਦ। 'ਪੰਜ 

ਪਤਲੇ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੋਂਠ, ਨੱਕ, ਗਰਦਨ, ਲਕ ਅਤੇ 

ਉੱਗਲੀਆਂ । 'ਚਾਰ ਪੁਸ਼ਟ' ਦਾ ਤਾਤਪਰਜ ਹੈ ਦੋ ਬਾਹਵਾਂ ਦੇ 

ਡੌਲੇ ਅਤੇ ਦੋ ਪਟ। 'ਦੋ ਕਠਨ” ਦੋ ਥਣਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਲ 

ਸੈਕੋਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 

ਗਈ ਹੈ। “ਤੈ ਕਾਲੇ” ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ (ਰਾਤ, ਦਿਨ 

ਅਤੇ ਸੰਧਿਆ) ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਤਿੰਨ 

ਗੁਣਾਂ (ਰਜੋ, ਸਤੋ ਅਤੇ ਤਮੋ) ਦੇ ਪ੍ਭਾਵ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ। 

'ਦੋ ਉਜਲੇ” ਤੋਂ ਸੈਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਆਪਣਾ 

ਉਜਲਾ ਯਸ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਮਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਉਜਲਾ 

ਕਰਨਾ। 'ਪੰਜ ਪਤਲੇ” ਦਾ ਤਾਤਪਰਜ ਹੈ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ (ਕਾਮ, 

ਕੌਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ) ਨੂੰ ਛੀਣ ਕਰਨਾ ਅਰਥਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ। “ਚਾਰ ਪੁਸ਼ਟ” ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵੈਰਾਗ, 

ਵਿਵੇਕ, ਮੋਖ-ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਛੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਣ ਜਾਂ ਵਿਭੂਤੀਆਂ। 

“ਦੋ ਕਠਨ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀਵ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ 

ਏਕਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਪਸਿਆ ਯੁਕਤ ਸਾਧਨ 

ਕਰਨੇ । 

ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ 

ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ (1) ਸਰੀਰ 

ਉਤੇ ਵਟਣਾ ਆਦਿ ਮਲਣਾ, (2) ਸਵੱਛ ਜਲ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ 

ਕਰਨਾ, (3) ਸੁੰਦਰ ਬਸਤ੍ਰ ਪਾਉਣਾ, (4) ਮਾਂਗ ਵਿਚ ਸੈਧੂਰ 

ਭਰਨਾ, (5) ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੈਵਾਰਨਾ, (6) ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਬਿੰਦੀ 

ਲਾਉਣਾ, (7) ਮੂੰਹ ਉਤੇ ਤਿਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, (8) 

ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣਾ, (9) ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਉਣਾ, (10) ਦੰਦਾਂ ਉਤੇ 

ਮਿੱਸੀ ਮਲਣਾ, (11) ਸੁਰਮਾ ਪਾਉਣਾ, (12) ਸਰੀਰ ਉਤੇ 

ਸੁਗੈਧਿਤ ਪਦਾਰਥ ਲਗਾਉਣਾ, (13) ਪਾਨ ਖਾਣਾ, (14) 

ਗਲ ਵਿਚ ਹਾਰ ਪਾਉਣਾ, (15) ਮਹਾਵਰ ਲਗਾਉਣਾ, (16) 

ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫੁਲ ਟੰਗਣਾ। 

ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਨ.ਇਕਾਵਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ 

ਬਣਾਵਟੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤਦ ਹੀ 

ਕੁਝ ਅਰਥ ਰਖਦੇ ਹਨ ਜੇ ਪਤੀ ਪਾਸ ਹੋਵੇ। 

ਸੋਲਹ/ਸੋਲ੍ਹਾਂ-ਕਲਾ : “ਕਲਾ” ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਅੰਸ਼ ਜਾਂ ਭਾਗ। 

'ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ” ਉਕਤੀ ਉਸ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ 
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ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸੈਪੂਰਣ ਹੋਵੇ। ਚੰਦ੍ ਮਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਕਲਾਵਾਂ 
ਕਲਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਚਾਨਣੇ ਪੱਖ ਦੇ ਪੰਦਰ੍ਹਾਂ 
ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 
ਪੁਰਣਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਨੂੰ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਕਲਾ ਸੈਪੂਰਣ 
ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

'ਬ੍ਹਮਵੈਵਰਤ-ਪੁਰਾਣ” ਵਿਚ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਵਤਾਰਾਂ 
ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ (ਕਲਾਵਾਂ) ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ - ਗਿਆਨ, 
ਧਿਆਨ, ਸ਼ੁਭ-ਕਰਮ, ਹਠ, ਸੈਜਮ, ਧਰਮ, ਦਾਨ, ਵਿਦਿਆ, 
ਭਜਨ, ਪ੍ਰੰਮ, ਜਤ, ਅਧਿਆਤਮ-ਭਾਵਨਾ, ਸਤਿ, ਦਇਆ, 
ਨੇਮ ਅਤੇ ਚਤੁਰਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਘਟ 

ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਸੋਲਹਿਆਂ ਵਿਚ ਗੁਰੁ ਅਰਜਨ 
ਦੇਵ ਨੇ ਸੈਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ -- ਸੋਲਹ ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਫਨਿਆ/ 
ਅਨਤ ਕਲਾ ਹੋਇ ਠਾਕੁਡ ਚੜਿਆ /(ਗੁ.ਰੀ .੧੦੮੧)। 

ਸੋਲਹੇ : ਇਹ ਕੇਵਲ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿਚ ਸੈਕਲਿਤ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ 
ਚਾਰ ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚ ਨੂੰ “ਚਉਪਦਾ” ਅਤੇ ਅੱਠ ਪਦਿਆ ਦੇ 
ਸਮੁੱਚ ਨੂੰ 'ਅਸ਼ਟਪਦੀ' ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਵੇਂ' ਸੋਲਹਾਂ 
ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚ ਨੂੰ 'ਸੋਲਹਾ" ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਸੋਲਹੇ ਵਿਚ ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 
ਸੋਲਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵਧ-ਘਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋਲਹਿਆਂ ਨੂੰ 
ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਛੰਦ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, 
ਉੱਜ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ “ਘਨਕਲਾ” ਅਤੇ 'ਚਿਤ੍ਕਲਾ” ਛੰਦਾਂ ਦੇ 
ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਆਰੋਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ 
ਹਨ। ਸੋਲਹੇ ਦੇ ਹਰ ਪਦੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤੁਕ ਵਿਚ 
ਸਮਾਨੁਪ੍ਰਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਲਗਭਗ 
ਸਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਤੀਜੀ ਤੁਕ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਲੋਬੀ ਅਤੇ 
ਲਗਭਗ ਦੁਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਤ ਉਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 
ਕਾਫ਼ੀਆ-ਰੱਦੀਫ਼ ਦੀ ਪਰੈਪਰਾ ਵਿਚ ਲੈਬੀ ਹੇਕ ਵਾਲਾ ਕੋਈ 
ਸ਼ਬਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇ ਪੱਖੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬ੍ਹਿਮੰਡ ਦੀ 
ਉਤਪੱਤੀ, ਸਿ੍ਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ ਦੀ ਵਿਧੀ ਤੋ 
ਇਲਾਵਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਉਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਝਾਤ 
ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। 

ਸੈਸਕਾਰ : ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸੁੱਧ ਕੀਤਾ 

ਰ ਸੈਸਰਾਮ, ਬਾਬਾ 

ਜਾਣਾ। ਭਾਰਤੀ-ਸੈਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਵਿਚ ਜਨਮ 
ਤੌਂ ਮਿ੍ਤੂ ਤਕ ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸੁਖਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 
ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ 'ਸੈਸਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 
ਗਿਣਤੀ ਜਨਮ ਤੋ ਮਰਨ ਤਕ ਦਸ ਤੋਂ' ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਤਕ ਮੰਨੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ - (1) ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ _ਤੋਂ' ਪਹਿਲਾਂ, 
(2) ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ, (3) ਫਿਰ 
ਅੱਠਵੇਂ' ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ, (4) ਪੁੱਤਰ ਜਨਮ ਦੇ ਅਵਸਰ 'ਤੇ , (5) 
ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰਖਣ ਦੇ ਅਵਸਰ 'ਤੇ , (6) ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 
ਬਾਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣ 'ਤੇ , (7) ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ। 
ਵਾਰ ਅੰਨ ਖਵਾਉਣ ਵੇਲੇ, (8) ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿਰ ਮੁੰਨਵਾਉਣ 
`ਤੇ, (9) ਵਿਦਿਆ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ 
ਲੈ ਜਾਣ ਵੇਲੇ, (10) ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ, (11) ਅਧਿਐਨ 
ਕਰਨ ਉਪਰੈਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪਰਤਣ ਵੇਲੇ, (12) ਵਿਆਹ 

ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਆਦਿ। 

ਹਨ। ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ 
ਨਹੀਂ। ਕੇਵਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੈਸਕਾਰ ਹੀ ਮਾਨ੍ਯ ਹੈ। 

ਸੈਸਰਾਮ, ਬਾਬਾ : ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਅਤੇ 
ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸਰੂਪ ਦਾਸ ਭੱਲਾ ਨੇ 
“ਮਹਿਮਾ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼' ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਾ 
ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਚੂੰਕਿ ਤਿਆਗੀ 
ਚਰਿੜ੍ਰ ਵਾਲਾ ਸਾਧਕ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ 
ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕੀਤੀ । 

ਇਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਵਿਚ 
ਬਹੁਤ ਰੁਚੀ ਵਿਖਾਈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 
ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਰੀ ਜਾਂਦੀ 
ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 
ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਦੋ ਪੋਥੀਆਂ ਹੁਣ 
ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਕ ਪਿੰਜੋਰ (ਸੁੰਦਰ ਕੁਟੀਆ) ਵਿਚ ਬਾਬਾ 
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਸ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਅਹੀਆਪੁਰ 
(ਹੁਣ 371, ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ, ਜਲੈਧਰ) ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਸੈਸਰਾਮ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ', ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ 
ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ', 'ਗੋਇਦਵਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ” (ਵੇਖੋ) 
ਆਦਿ ਨਾਂਵਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ-ਇਤਿਹਾਸ 
ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ 



ਸੈਸਾਰ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਉਪਰੈਤ 

ਪਰਤਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

ਸੈਸਾਰ : ਵੇਖੋ 'ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ'। 

ਸੈਕਰ : 'ਸ਼ਿਵ” (ਵੇਖੋ) ਦਾ ਨਾਮਾਂਤਰ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ 
ਸੈਕਰ ਅਤੇ ਤੇਤੀਸ ਕਰੋੜੀ ਦੇਵਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ 

ਦਸੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ - ਸੰਕਰ 

ਨੰ/ਡ਼ ਤੱਤੀਸ /ਹਿਆ7ਇਓ ਨਹੀਂ ਜਾਨਓ ਹਰ ਮਰਮਾਮ/ 

(ਗੁ.ਗੰ.੭੧੯)। 

ਸੈਖ : ਇਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਲ-ਜੀਵ ਜਿਸ ਦੇ ਖੋਲ ਵਿਚ ਨਿਕਲੀ 

ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੇ ਚਾਰ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ (ਸੈਖ, ਚਕ , ਗਦਾ ਅਤੇ 

ਪਦਮ) ਵਿਚੋ' ਇਕ ਜੋ ਉਹ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਣ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭੱਟ-ਕਵੀ ਗ਼ਯੰਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਉਸਤਤ 

ਵਿਚ ਰਚੇ ਇਕ ਸਵੈਯੇ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੇ ਸਰੂਪ 
ਦਾ ਆਰੋਪਣ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਸੰਖ ਚੜ ਗਦਾ ਪਦਮ 

ਆਪ ਆਪ ਕੀਓ ਛਦਮ ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰਲ੍ਹਹਮ ਲਥੰ ਕਉਨ 

ਤਾ/ਹ ਜਉਂ/(ਗੁ. ਗੁੰ. ੧੪੦੨) । 

ਸੈਗਮ : ਜਿਥੇ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇ। 
ਯਮੁਨਾ, ਰੰਗਾ ਅਤੇ ਸਰਸੂਤੀ ਦਾ ਸੈਗਮ ਬਹੁਤ ਪੁਸਿੱਧ ਹੈ। 

ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 'ਤ੍ਰਿਬੇਣੀ 

ਸੈਗਮ” ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਖੋ “ਤ੍ਬੇਣ ਸੈਗਮ”। 

ਸੈਗੀਤ ( ਗੁਰਬਾਣੀ) : ਮੱਧ-ਯੁਗ ਵਿਚ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 
ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਗੀਤ-ਬੱਧ 
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 

ਨੂੰ ਇਸ਼ਟ-ਦੇਵ ਅਗੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਮੱਧ-ਯੁਗ ਵਿਚ 
ਹੋਏ ਸਿੱਖ-ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੈਗੀਤ-ਕਲਾ 

ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਗ-ਬੱਧ 
ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰਾਗ-ਬੱਧਤਾ ਨੇ ਸੈਗੀਤ ਦੀ ਜਿਸ ਨਵੀਂ' ਸ਼ੈਲੀ 

ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ 'ਗੁਰਬਾਣੀ-ਸੈਗੀਤ', 'ਗੁਰਮਤਿ- 

ਸੈਂਗੀਤ” ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲਗਾ। ਇਨ੍ਾਂ 

ਨਾਂਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ 'ਗੁਰਬਾਣੀ-ਸੈਗੀਤ” ਅਧਿਕ ਉਪਯੁਕਤ 
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ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਗੀਤ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ੈਲੀ ਸਿੱਖ-ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ 

ਭਾਰਤੀ ਸੈਗੀਤ-ਪਰੈਪਰਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਣ ਹੈ। ਸੈਗੀਤਮਈ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਉੱਚਾਰਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖ-ਜਗਤ ਵਿਚ “ਕੀਰਤਨ” ਦਾ 

ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਖ-ਧਰਮ-ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ 

ਉਤਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ 

ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੈਲੀ ਨੇ ਸੈਗੀਤ ਨੂੰ ਕਈ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਅਤੇ 

ਰਾਗ-ਰਾਗਨੀਆਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੁਨਾਂ ਪੁਦਾਨ 

ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਰ੍ 
ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। 

ਕਾਵਿ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਇਸ ਜਗਤ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣੀ 

“ਲੋਕ” ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ “ਪਰਲੋਕ” ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਦ 

ਪੂਰਦੀ ਹੈ। ਸੈਗੀਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਵਿ ਨਿਰਾ ਕਾਵਿ ਹੀ 
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੈਗੀਤ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਬਣ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਅਲੌਕਿਕ ਆਨੰਦ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 

ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕਾਵਿ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇਵਲ ਰਸ-ਨਿਸ਼ਪੱਤੀ ਤਕ 

ਹੈਂ । ਵੇਖੋ “ਕੀਰਤਨ”, “ਰਾਗ”। 

ਸੈਡਾ-ਮਰਕਾ : ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੈਂਤ-ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 
ਭਰਾ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ੁੰਡ ਅਤੇ ਮਰਕ ਸੀ। ਇਹ 

ਦੌਵੇ', ਦੈੱਤਾਂ ਦੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਸ਼ੁਕਾਚਾਰਯ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। 

ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ 

ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਤੋ ਹਟਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ 

ਭਗਤੀ ਵਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤ੍ਰਲੋਕੀ 

ਦਾ ਰਾਜ ਪਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ 

ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਤੌ ਟਲ 

ਜਾਏ, ਪਰ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ-ਸੈਕਲਪ ਸੀ। ਸਗੋ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 

ਹੋਰ ਸਹਿਪਾਠੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਲਈ 

ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਦੈਂਤ-ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ 

ਸਥਿਤੀ ਦਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ 

` ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਦਉਪਰੈਤ ਦੈੱਤ ਨੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣੇ 

ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ । ਇਸ ਤੱਥ ਵਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਸੈਕੇਤ ਕੀਤਾ 
ਹੈ - ਸੰਡਾ ਮਰਕਾ ਸਭਾ ਜਾਏ ਪੁਕਾਨੇ / ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਆਪ 
ਵਿਗੜਿਆ ਸਾਡੇ ਚਾਟੜੇ /ਵਗਾੜੇ / (ਗੁ ਗੰ .੧੧੩੩)। 

ਸੈਤ : ਵਿਉਤਪੱਤੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ 'ਸੈਤ' ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 
ਦੇ “ਸਤ” ਦੇ ਪ੍ਥਮਾ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨਾਂਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ 



ਸਤ 

ਸਾਧਾਰਣ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਜਨ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ। 

ਆਮ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਧਾਂ ਲਈ, ਜਾਂ ਸਾਧਾਂ ਵਰਗਾ 

ਆਚਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਭਗਤੀ- ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਪਰਉਪਕਾਰੀ 
ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਧਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਨੇਕ 

ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਤ 

ਕਬੀਰ ਅਨੁਸਾਰ /ਨਿਰਵੰਗੀ ਨਿਹਕਾਮਤਾ ਸਾਂਈ ਸੇਤੀ ਲਹ / 

/ਵਿ/ਸਿਯਾ ਨੰ ਨਿਆਰਾ ਰਹੰ ਸੰਤਨ ਕੰ ਆੰਗਿ ਏਹ / (“ਕਬੀਰ 

ਗੰਥਾਵਲੀ”)। ਗੋਸਵਾਮੀ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਤ ਕਿਹਾ 
ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੈਸਾਰਿਕ ਸੋਬੰਧਾਂ ਪਤਿ ਮਮਤਾ ਰੂਪੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੂੰ 

ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੀ ਡੋਰੀ ਵਟ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੋ 

ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੁ ਚਰਣਾ ਨਾਲ ਬੈਨੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਮਦਰਸੀ 

ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ 

ਹਰਖ, ਸੋਗ ਅਤੇ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਯੁਗ ਵਿਚ ਇਸ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਰਗੁਣਵਾਦੀ 

ਧਰਮ-ਸਾਧਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹੋਣ ਲਗੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ 

ਚਤਰਵੇਦੀ ਨੇ “ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਕੀ ਸੈਤ-ਪਰੈਪਰਾ” ਵਿਚ ਕੀਤੀ 

ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 

ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਹਿਤਕਾਰੀ, ਮੰਗਲਕਾਰੀ ਜਾਂ 

ਕਲਿਆਣ- ਵਿਧਾਈ ਸਦਪੁਰਸ਼ ਹੋਵੇ ।'ਬਾਲਮੀਕਿ-ਰਾਮਾਇਣ” 

(ਉਤਰ- ਕਾਂਡ 3/33) ਅਤੇ ਬੌਧੀ ਜਾਤਕ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ 

ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਸੈਤ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਧਰਮ ਦਾ 

ਵਿਖਿਆਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਰਾਗ, ਦੋਸ਼ (ਜਾਂ ਦੋਸ) ਪਾਪ ਅਤੇ ਮੋਹ 

ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ । ਗੁਰੂ ਰੈਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 'ਸੋਤ' ਦੇ ਸਰੂਪ ਬਾਰੇ 
ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਝਾਤ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। 'ਸੁਖਮੀ” ਵਿਚ ਪੂਰੀ 

ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਇਸ ਦੇ ਸਰੂਪ-ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ 
ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ -- #ਸਿਨਾ ਸ਼ਭਲੇ ਗਿਰਾਲ, ਨ 

ਵਿਸ਼ਰੈ ਹਨ ਨਾਮਹ ਆਨ ਮੰਤ / ਧੰਨ ਸੈ ਸੋਈ ਨਾਨਕਾ ਪੁਰਨ 

ਸੋਈ ਸੰਤ /(ਗੁ ਰੀ .੩੧੯) ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ - 

ਹਓਂ ਝ/ਲਿਹਾਗਾਂ ਸੰਤਨ ਤੌਠੇਂ ਜਿਨੇ ਕਾਲ ਕੰਧ ਲੰਭ' ਪੰਠਾ 

ਜਾਂ / (ਗੁ ਗੰ .੧੦੮)। 

ਸੈਤ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ ਏਕਤ੍ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ - ਹ/ਓ ਕਾ ਸੰਤਾ 

ਹ/ਰ ਕੀ ਹਨ #ਗਾਤਿ /ਜਲ਼ /ਹਿਰਦੇ ਹਨ ਨਾਮ ਮਰਾ / 

(ਗੁ.ਰੰ.੧੧੩੫)। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਭਵਨ 

ਨੂੰ ਧਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸੈਤ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ -- ਧੰਨੇ ਸ਼ਥਾਨ 
ਓਇ ਭਾਵਨਾ ਜਾ ਆਹ ਸੰਤ ਬਸ਼ਾ ਨੇ /(ਗੁ.ਰੀੰ.੬੮੧)। 

ਸੰਤੋਖ 

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ 

ਧਰਮ-ਸਾਧਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣ। ਉਸ ਦਾ 

ਸੈਤ-ਪਨ ਲੋਕ-ਹਿਤ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨ ਕਿ 

ਵਿਦਿਆ-ਗਿਆਨ 'ਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਨੁਭੂਤੀ-ਪੱਖ 

ਅਤੇ ਸਰਲ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ-ਸ਼ੈਲੀ 

ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੈਦ 
ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਰਖਿਆ ਹੈ। 

ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਲਗਿਆ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਸੈਸ਼ੋਧਿਤ 

ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤ ਲਿਆ, ਜੋ ਨ ਜਚਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰ 
ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਧ-ਯੁਗ ਵਿਚ ਸੇਤਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਖੇਤਰ 

ਵਿਚ ਵੈਚਾਰਿਕ ਕਾਂਤੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ। 

ਸੈਤੋਖ : ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ 'ਸੈਤੋਖ' ਧਾਰਣ ਕਰਨ 
ਲਈ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਗੁਰੁ 

ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੈਪਾਦਨ ਕਰਨ 

ਕੀਤਾ ਹੈ -- ਥਾਲ /ਵ/ਚ /ਤੀਨੈ ਵਸ਼ਤੂ ਪਈਓਂ ਸਤ ਸੰਤੋਖ 
ਵੰਚਾਰੇ / ਆੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਨ ਠਾਕਰ ਕਾ ਪਇਓ /ਜੋਸ਼ ਕਾ ਸਭਲੁ 

ਆਹਾਨੋ / ਲੇ ਕੌ ਖਾਵੈ ਜੇ ਕੰ ਡੰਚੰ /ਤਸ਼ ਕਾ ਟੇਂਇ ਓਧਾਨੋਂ / ਏਹ 

ਵਸ਼ਤੂ ਤੁਜੀ ਨਹ ਜਾਈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਰਥ ਉਰ ਧਾਡੋ / 

(ਗੁ ਗੁੰ.੧੪੨੯)। 

ਇਥੇ ਥਾਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰੈਥ ਸਾਹਿਬ, 

ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ - ਸਤੂ , ਸੈਤੋਖ 

ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ। “ਸਤੁ? ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਦਾਚਰਣ, 'ਸੈਤੋਖ” ਤੋ' 

ਭਾਵ ਹੈ ਸੁਖ-ਦੁਖ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਸਬਰ ਕਰਨ 

ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਅਤੇ “ਵਿਚਾਰ” ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵਿਵੇਕ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਚੌਥੀ ਵਸਤੂ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰ 
ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦਾ ਜੋ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਉਸ ਦਾ 

ਜਗਤ ਤੋ ਉੱਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਛਭਣਾ 
-_ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਸਾਉਣਾ ਹੀ 

ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ 

ਮਨੁਂਖ ਦੀਆਂ ਸਦ-ਬਿਰਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ 

ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਦਾਚਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਨੋ-ਭੂਮੀ 

ਹਰਿ-ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਗੁਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ 
ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਧਰਮ-ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ ਸੰਤੋਖ ਦਾ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ। 



'ਸੋਤੋਖ" ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਪਤਾ 

ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸਕ੍ਿਤ ਦੇ 'ਸੈਤੋਸ਼' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤਦਭਵ 

ਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ - ਮਨ ਦੀ ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਜਾਂ 
ਅਵਸਥਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਵਰਤਮਾਨ ਦਸ਼ਾ ਵਿਚ 

ਹੀ ਪੂਰਣ ਸੁਖ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। “ਪਾਤੰਜਲ ਯੋਗਸੂਤ੍” ਅਨੁਸਾਰ 

ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਮਾਰਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ 

ਪਾਪਤ ਹੈ। ਉਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਰਤੱਵ ਕਰਮ ਦੀ ਪਾਲਨਾ 

ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ, ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ 

ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, 

ਉਸੇ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ, 

ਇੱਛਾ ਜਾਂ ਤਿਸ਼ਨਾ ਨ ਕਰਨਾ “ ਸੰਤੋਸ਼' ਹੈ। 

ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਦ ਸੰਤੋਸ਼ ਤੋਂਛਾਕ 

ਕਰਮਹੀਨਤਾ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਕਰਮਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਅਵਸਥਾ 

ਹੈ ਜਦੋਂ ਭੌਤਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ 

ਆਪਣਾ ਰਖ ਅਧਿਆਤਮ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਲ ਮੋੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਸ੍ਰਸ਼ਠ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਸੂਫ਼ੀ-ਮਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸੈਤੋਖ਼ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ “ਸਬਰ” 

ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਸੂਫ਼ੀ-ਸਾਧਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵ 

ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਫ਼ੀ-ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਇਕ ਪੜਾ 
ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਸਾਧਕ 
ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁਖਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਫ਼ਕਰ ਦੀ 

ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁਖਾਂ ਦੇ 

ਮੁਕਾਬਲੇ ਈਸ਼ਵਰ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਉਚੇਰਾ ਸਮਝਣ ਲਗ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਉਤੇ 

ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ਼ ਫ਼ਰੀਦ ਨੇ ਸਬਰ ਦੇ ਸਰਬਾਂਗੀ 

(ਗੁ.ਰੰ.੧੩੭੯)। 

ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਸਾਮੀ ਸੈਦਰਭ ਤੋਂ ਮਨੁਖੀ 

ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ 
ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਨਵ ਜੀਵਨ ਵਿਚ 

ਇਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਉਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਹੈ। 

“ਸੁਖਮਨੀ” ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ 
ਵਿਅਕਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਖ ਖਟਣ ਲਈ 

ਉਤਾਵਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੋਂ 

ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ-ਭੋਗ ਕਰਨ 'ਤੇ 

ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਜਦਾ ਅਤੇ ਖੁਆਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, 

ਸੰਤੋਖ ਧਾਰਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਵਾਂਗ 

ਨਿਸਫਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ -- ਸਹਸ ਖਟੇ ਲਖ ਕਉ ਓਨਿ ਧਾਵੰ / 

ਤ੍ਰਿਿਤ ਨ ਆਵ ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੰ/ ਆਨਕ ਭੋਗ 

ਕਨਿਆ ਕੰ ਕਠੰ/ ਨਹ /ਤਿਪਤਾਵੈ ਕੱਪ ਪਪ ਮਰੈ / /ਝੈਨਾ 

ਸ਼ੰਤੌਖ ਨਹ ਕੋਊ ਰਾਜੰ/ ਸ਼ਪਨ ਮਨੋਰਥ /ਝਲੇ ਸ਼ਭ ਕਾਜ / 

(ਗੁ.ਗ੍ੰ.੨੭੮-੭੯)। 
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ “ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ” ਵਿਚ ਸੈਤੌਖ 

ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੇ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ 

ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਤੋਖੀ ਸਾਧਕ ਹੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਪਾਪਤ 

ਰਖਦੇ, ਸਦਾ ਚੰਗੇ ਕੌਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ 

ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਇਕ ਪਰਪੰਚ ਅਤੇ 

ਬੈਧਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਦਾ ਅਲਪਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਤੋਖੀ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਸਿਫ਼ਤ-ਸਲਾਹ ਰਾਹੀਂ 

ਰੂਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸਬਰ ਦੀ 

ਕਮਾਣ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਬਰ ਦਾ ਹੀ ਚਿਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਬਰ ਦਾ 

ਬਾਣ ਇਸ ਕਮਾਣ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 

ਪਰਮ-ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਵੱਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ - ਸ਼ਝਰ #ਡ ਕਮਆਾਣ 

ਏ ਸਬਰ ਕਾ ਨੰਹਣੇ / ਸਥਰ ਸੰਦਾ ਬਾਣ ਖਾਲਕ ਖਤਾ ਣ 

ਕਾਠੀ/(ਗੁ.ਗੰ.੧੩੮੪)। 

ਇਸ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਢਾਲਦੇ ਹੋਇਆਂ 

ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਨੋ ਦਸਿਆ ਹੈ - ਰਖੀ ਸਨ ਪਾਏ ਕੰ ਠੰਢਾ 

ਪਾਣ? 476 / ਫਨੰਦਾ ਦੇਖ ਪਰਾਈ ਚੋਪੜਾ ਨ ਤਰਸ਼ਾਏਂ ਜ7ਓ / 

ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ - ਸਵ ਕੰਤ ਸੰਤੇਂਸਈ /ਜਿਨ੍ਹਂ ਸਚੇ ਸਚ 

/ਹਿਆ/ਏਇਆ / ਓਨ੍ਹੰ ਮੰਦ ਪੈਡ ਨ ਗੱਖਓ ਕਾਠ ਸਲਿਤ ਧਰ 

ਕਮਾਇਆ / ਓਨ੍ਹੈੰ ਫਨੰਆ ਤੌੜੇ ਝੰਧਨਾ ਅੰਨ ਪਾਣ ਥੋੜਾ 

ਖਾਇਆ ।/ ਤੂੰ ਝਖਸਸ ਅਗਲਾ /ਨਤ ਦੌਵ/ਹ ਚੜਾ 

#ਵਾ/ਏਆ / ਵ/ਡਿਆਈ ਵਡਾ ੫ਾ7ਏਆ / (ਗੁ .ਗੰੰ .੪੬੬- 

੬੭)। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਕਰਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ 

ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ - ਸਤ ਸੰਤੌੱਖ ਦਇਆ ਕਮਾਵੈ ਏਹ 

ਕਾਰਣਾਂ ਸ਼ਾਰ/(ਗੁ ਗੰ .੫੧)। 

ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਿਆਂ 

ਗਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਿ ਨੂੰ ਮਾਤਾ, ਸੈਤੋਖ ਨੂੰ ਪਿਤਾ 



ਸਤਖ 

ਅਤੇ ਸਦਾਚਾਰਣ ਨੂੰ ਭਰਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ - ਆੜਾ ਆੰਤ 

/ਖਤਾ ਸੰਤੌਖ /ਸਤੁੂ ਭਾਈ ਕ/ਨੈ ਏੰਹ /ਵਸ਼ੌਸ਼ /(ਗੁ .ਗੰ .੧੫੧)। 

ਵਾਸਤਵਿਕ ਜਨੇਊ ਦਾ ਪਰਿਚਯ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 

ਨੇ ਸੈਤੋਖ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਚਲਾ ਸੂਤਰ ਦਸਿਆ ਹੈ -- ਦਇਆ 
ਕਾਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢਾਂ ਸਤ ਵਟ / (ਗ ਗੰ .੪੭੧) 

ਅਤੇ ਜੋਗ ਦੇ ਸਹੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਤੋਖ ਦੀਆਂ 
ਮੁੰਦਰਾਂ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ - ਮੰਦਾ ਸੰਤੌਖ 

ਸ਼ਰ£/ ੫ੜੁ ਝੋਲਾ ਧਿਆਨ ਕਾ ਕਗ/ਹਿ /ਝਭੂ/ਤ / (ਗੁ .ਗੁੰ .੬)। 

ਹੋਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿਚ ਰੁਪਾਤਮਕ ਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ 

ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਪ੍ਤਿਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ 
ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੈਤੋਖ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ 
ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਡਭਾਗੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ - ਜਿਨ 

ਕਾਉਂ ਲਿਖਤ /ਲਲੋ ਹਨ ਮਸ਼ਤਾਕੈ ਤੇ ਗੁਰ ਸੰਤੌਖ ਅੰਡੇ ਨਾਤੇ / 

(ਗੁ.ਗ੍ੰ.੧੬੯) ਇਕ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੈਤੋਖ ਦਾ ਬ੍ਛ ਦਸ ਕੇ ਧਰਮ 
ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਫੁਲ ਫਲ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ - ਨਾਨਕ 

ਗਾਰ ਸੰਤੋਖ ਰਲ਼ ਧਰਮਾ ਫਲ ਫਲ ਆਨ /(ਗੁ ਗ੍ੰ.੧੪੭)। 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸੈਤੋਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸ਼੍ਵਣ, 

ਸਤਿਸੈਗਤਿ, ਪ੍ਰੇਮ-ਭਾਵ, ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਆਦਿ ਉਪਾ ਵੀ ਦਸੇ 
ਗਏ ਹਨ। ਸਦਾਚਾਰਣ ਅਤੇ ਸੈਤੋਖ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਧਾਰਣ 

ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਅਵੱਸ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਤੋਖ ਦੀ 

ਅਸਵਥਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰ ਚਿਆ ਪਾਣੀ ਦੁਬਿਧਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ 

ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਟੇਕ ਰਖਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੰਸਾਰਿਕ 

ਯਾੜ੍ਾ ਸੈਪੁਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਜੰਤਾ ਦੇਹਿ ਤੱਤਾ ਹਉਂ ਖਾਉ / 

/ਝਆ ਦਰੁ ਨਾਹ ਕੈ ਦਰ ਲਾਉਂ /(ਗੁ .ਗੁੰ.੨੫)। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਆਖਿਆ-ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਵੀ 

“ਸੈਤੋਖ” ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ 

ਸੁਪੁਸਿੱਧ ਵਿਆਖਿਅਕਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 

ਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਦੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸੋਤੋਖ ਦੀ 

ਆਵੱਸ਼ਕਤਾ ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸ੍ਰਸ਼ਠ 

ਪਦਾਰਥ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਧਾਰਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 

ਇਹ ਪਰਮ-ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਮਰਥ ਵਿਧਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ 

ਹੈ - ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਆਰਥ ਸਮਰਥ ਸਭੋ ਬੰਧਾਨਾ/ 

(30/15)। 

ਜਨਮਸਾਖੀ ਜਾਂ ਸਾਖੀ-ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅਨੇਕ ਪੁਸੇਗਾਂ 

ਵਿਚ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਸੈਤੋਖ ਨੂੰ ਧਾਰਣ 

ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਗੁਰਮੁਖਤਾ ਦੀ 

ਅਵਸਥਾ ਜਾਂ ਸਹਿਜ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਇਕ 

ਸੈਧਿਆ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਤੇ ਅਚੁਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ 'ਸੰਤੋਖ” ਨੂੰ ਧਾਰਣ 

ਕਰਨ ਉਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 

ਨਾਲ ਜਿਗਿਆਸੂ ਸਰਵ-ਉਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਜਾਂ 

ਮੋਖ-ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 

ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਤੋਖ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿਕਸਣ ਨਾਲ ਅਤ੍ਰਿਪਤੀ 

ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੁਰਾਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਰ 

ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ “ਸੈਤੋਖ” ਦੀ ਦੋਹਰੀ 

ਉਪਯੋਗਤਾ ਹੈ - ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵੀ। 

ਸੈਤੁਸ਼ਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੇਸ਼ਠ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਸਮਾਜ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼, ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਜਾਤਿ ਦੀ 

ਸਦਾ ਮਹੱਤਵ-ਅਕਾਂਖਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਸੌਤੋਖਣਾ : ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 
ਉਸ ਨੂੰ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸੁਖਾਸਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬੀੜ 

ਦਾ ਸੈਤੋਖਣਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਬਾਦ 
ਬੀੜ ਨੂੰ ਸੁਖਾਸਣ ਉਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ 
'ਸੈਤੋਖਣਾ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਸੈਥ੍ਯਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਵੇਖੋ “ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ” 

ਸੈਧਿਆ : ਸੈਧਿਕਾਲ ਵਿਚ ਇਕਾਗਰ-ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ 
ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨੂੰ 'ਸੈਧਿਆ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਸੈਧਿਕਾਲ ਤਿੰਨ ਹਨ - ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਾ, ਰਾਤ ਅਤੇ 

ਦਿਨ ਦਾ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪਹਿਰ ਦਾ ਜਾਂ 

ਸਵੇਰ, ਸ਼ਾਮ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇ'। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਸੰਧਿ-ਕਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਸਨਾ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ 

ਨੂੰ ਵੀ 'ਸੈਧਿਆ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਧਿ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਧਿਆਵਾਂ ਵੀ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ - ਸਵੇਰ, 

ਸ਼ਾਮ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਸੈਧਿਆ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਧਿਆ ਪੂਰਬ ਵਲ 

ਮੁਖ ਕਰਕੇ , ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਸੈਧਿਆ ਉੱਤਰ ਵਲ ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 

ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸੈਧਿਆ ਪੱਛਮ ਵਲ ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਸੰਧਿਆ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਗਾਇੜ੍ੀ-ਜਪ, ਸੂਰਜ ਆਦਿ 

ਦੇਵ-ਤਰਪਣ ਅਤੇ ਪ੍ਾਣਾਯਾਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਜ- 
ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ 

ਅਨੁਸ਼ਠਾਨ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਨਜਾਣੈ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਪ 

ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਿਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਪ 
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ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸੈਧਿਆ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾ ਸੰਧਿਆ 

ਆਦਿ ਅਨੁਸ਼ਠਾਨ ਕਰਨਾ ਵਿਅਰਥ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ -- 
ਨੀ/ਧਆ ਤਰਪਣੁ ਕਾਗੰਹ ਗਾ/ਇਤ੍ਨਂ /ਥਨੂ ਝੁਝੇ ਦੁਖ ਪਾਇਆ / 

(ਗੁ.ਰੰ.੬੦੩)। ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਸੈਧਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ - ਏਹਾ 

ਸੰਧਿਆ ਪਰਵਾਣ ਹੈ /ਜੋਤ` ਗੰਨੇ ਪ੍ਰਭ ਮੰਨਾ /ਚਿ/ਤ ਆਵੇ / 

(ਗ.ਗ੍ੰ.੫੫੩)। 

ਸਿੱਖ ਧਰਮ-ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ ਪਰੈਪਰਾਗਤ ਸੋਧਿਆ 

ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਧਰਮ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 

ਸੋਹਿਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਚਿੱਤ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, 

ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਸ਼ਾ ਵਲ ਮੂੰਹ ਕਰਨ 
ਦੀ ਕੋਈ ਬੈਦਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਸਨਿਆਸ : ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਦੀ ਆਸ਼੍ਮ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪੜਾ। 
ਵੇਖੋ “ਆਸ੍ਮ”। 

ਹੈ - ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਜੰਗਾਂ ਸੰਨੇਆਆਾੰਂ /ਝਨੁ ਗੁਰ ਭਗ ਭੁਲਾਏ / 

(ਗੁ.ਗੁੰ.੬੭)। ਵੇਖੋ 'ਆਸ਼ਮ'। 

ਸੈਪਾਦਨ ਤਕਨੀਕ : ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਬੜੀ ਸੂਝ 
ਅਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਗੁਰੁ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੈਪਾਦਨ ਕੀਤਾ। 

ਅਤੇ ਗੁਟਕਿਆਂ ਤੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 

ਸੀਨਾ-ਬਸੀਨਾ ਯਾਦ ਚਲੀ ਆਉਂਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ, 

ਸੇਵਕਾਂ, ਗਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ 
ਦਾ ਪਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਖ-ਕਸਵਟੀ ਉਤੇ ਪੂਰੀ 

ਉਤਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ 

ਸਕੀ। 

ਭਗਤ-ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੈਕਲਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ 

ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖਿਆ ਕਿ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਜਾਂ 

ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ 

ਜਾਏ ਜੋ ਨਿਰਗੁਣ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੋਏ ਅਤੇ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਮਤ-ਵਿਰੋਧ ਨ ਰਖਦੀ 

ਹੋਏ। ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ੈਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਈ, ਉਥੇ 

ਭਾਵ-ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਵਜੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਾਂ 

ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ-ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਸਲੋਕ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ 

ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ 

ਸੰਤਾਂ, ਭਗਤਾਂ , ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਇਕ ਥਾਂ 

ਸੈਕਲਿਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੋ ਆਪਣੀ ਉਦਾਰ ਅਤੇ 

ਸਮਨਵੈ-ਵਾਦੀ ਰੁਚੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਗਰੰਥ ਦੇ ਸੈਕਲਨ 

ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ-ਧਰਮ ਦੀ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਬੋਧੁਤਾ 

ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੌਰਵਮਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਅਤੇ 
ਸਾਹਿਤ-ਜਗਤ ਵਿਚ ਸੈਪਾਦਨ-ਕਾਰਜ ਦਾ ਮੀਲ-ਪੱਥਰ 

ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਸੰਪਾਦਕ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ਬਦ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ, ਜਾਂ 

ਪਉੜੀ-ਸਲੋਕ ਦੇ ਅੰਤ ਉਤੇ ਸੈਖਿਆ-ਅੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਲ-ਜੋੜ-ਅੰਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਥਾਂਵਾਂ 

`ਤੇ ਅੱਖਰਾਂ (ਸ਼ਬਦਾਂ) ਵਿਚ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 'ਮਹਲੇ ਪਹਲੇ ਕੇ ਸਤਾਰਹ ਅਸਟਪਦੀਆ', 'ਸਤ 

ਚਉਪਦੇ ਮਹਲੇ ਚਉਥੇ ਕੇ, 'ਸੋਲਹ ਅਸਟਪਦੀਆ ਗੁਆਰੇਰੀ 

ਗਉੜੀ ਕੀਆ”, 'ਬਾਈਸ ਚਉਪਦੇ ਤਥਾ ਪੰਚਪਦੇ" ਆਦਿ। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਦਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਕੇ 

ਰਲਿਆਂ ਦੀ ਸੈਭਾਵਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਬਦ/ਬਾਣੀ 

ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਰਚੈਤਾ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਜਗਤ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ 

ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਜਾਂ ਸੈਖਿਪਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੂਲ-ਮੰਤ੍ਰ ਵੀ 
ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਰ੍ 

ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚਲੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ 
ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਿੱਤਨੇਮ ਵਾਲੀ 
ਬਾਣੀ, ਰਾਗ-ਬੱਧ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਰਾਗ-ਮੁਕਤ ਬਾਣੀ। ਕਈ 

ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਗਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਤ-ਨੇੋਮ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ 

ਨੂੰ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ “ਉਪਕ੍ਰਮ” ਅਰਥਾਤ ਭੂਮਿਕਾ ਮੰਨਿਆ 

ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਗੁੰਥ-ਲਿਖਣ-ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਦ 

ਗ੍ਰੰਥ/ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ 'ਤੇ “ਉਪਸੰਹਾਰ” ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

“ਉਪਸੰਹਾਰ” ਤੋ ਭਾਵ ਹੈ ਸਮਾਪਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ 

ਸਮੁੱਚਾ, ਭਾਵ ਜਾਂ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ 

ਗ੍ਰੰਥ ਉਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰੈਪਰਾਗਤ ਅਤੇ ਰੁੜ੍ਹ ਵਿਧੀ ਨੂੰ 
ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਣਾ ਸਰਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਸੇ 
ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਾਵਿ-ਵਿਧੀ ਜਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਧਨ 
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ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲੀ। ਨਾਲੋ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 

ਸੈਪਾਦਨ ਪਰੈਪਰਾ ਤੋਂ ਹਟਵੀਂ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਤੇ 

ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੋਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 

ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ 

ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੁੱਦਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 

ਇਸ ਦੇ ਸਰੂਪ-ਨਿਰਧਾਰਣ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪਰੈਪਰਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ 
ਨ ਕਰ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ 
ਸਦਾਚਾਰਿਕਤਾ ਦੀ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ 

ਸਫਲ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ : ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਰਾਗ-ਬੱਧ 

ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ 
ਬਾਣੀਆਂ ਸੈਕਲਿਤ ਹਨ - ਜਪੁ, ਸੋਦਰ-ਸੋ-ਪੁਰਖੁ ਅਤੇ 

ਸੋਹਿਲਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਜਪੁਜੀ”, “ਰਹਿਰਾਸ” ਅਤੇ 

“ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬਾਣੀਆਂ 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੁਆਰਾ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੈਪਾਦਨ ਕਰਨ 

ਵੇਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਰਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚ 
ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਸੈਕਲਿਤ ਹਨ। “ਜਪੁਜੀ” ਦਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਹਾਂ 

ਪ੍ਰਕਰਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ-ਚੋਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 

ਜਿਵੇ' “ਜਪੁਜੀ” ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ, “ਰਹਿਰਾਸ” ਸ਼ਾਮ (ਤ੍ਰਿਕਾਲ) ਵੇਲੇ 

ਅਤੇ “ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ” ਸੌਣ ਵੇਲੇ। ਇਸ ਮਰਯਾਦਾ ਦਾ ਉਲੇਖ 

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੋ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਈਆਂ ਥਾਂਵਾਂ 

ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ : 

(1) ਆੰਮਤ ਵੇਲੇ ਨਾਵਣਾ ਗਰਮਾ/ਖ ਜਪ ਗਰਮੰਤ ਜਪਾ7ਇਆ/ 

ਰਾ/ਤਿ ਆਰਤ? ਸੋਹਿਲਾ ਆਇਆ /ਵਚ ਉਦਾਸ 

ਰਹਾ/ਇਆ / 

(26/4) 

(2) ਆੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲ ਓਨੇ ਕੌ ਜਾਇ ਅੰਦਰ ਦਰੀਆਉ ਨ੍ਵੰਦੇ / 

ਸਹਜੇ ਸਮਾਧਿ %ਗਾ/ਧ /ਵਾ/ਚ /ਇਕ ,#ਨੇ ਹੋਇ ਗੁਰ 

ਜਾਪ ਜਪੰਦੋ /.. 

#ੰਝੈ ਸ਼ੋਦਰ ਗਾਵਣਾ ਮਨ ਮੱਲਾਂ ਕਾਠ ਮੱਲ /ਮਲੰਦੇਂ / 

ਰਾਤਾ ਕ7ਰ/ਤਿ ਸ/ਹਲਾ ਕਾਨ ਆਰਤੀ ਪਰਸ਼ਾਦੁ ਵਡੰਦ / 

(6/3) 

ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ 
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“ਜਪੁਜੀ” ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਸੈਝ (ਸ਼ਾਮ) ਵੇਲੇ 'ਸੋਦਰੁ” ਦਾ 

ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ “ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲੇ" ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ 

ਹਰ ਸਿੱਖ ਲਈ ਆਵੱਸ਼ਕ ਸੀ। 

ਭਾਗ ਦੂਜਾ : ਇਸ ਭਾਗ ਵਿਚ ਰਾਗ-ਬੱਧ ਬਾਣੀ ਨੂੰ 

ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਗਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ 

ਕਰਨਯੋਗ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੈਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕੀਤਾ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਮਲ ਕਲਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਧਿਕ 

ਪੁਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਠੋਰ ਹਿਰਦਾ ਕੋਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 

ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਧੁਲਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਵਿਚਲੀ ਉਪਰਾਮਤਾ 

ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ ਟਿਕਦਾ ਹੈ । ਮਨੁੱਖਤਾ 

ਕੀਹ ਪਸ਼ੂ-ਪੰਛੀ ਵੀ ਕੀਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੁੱਧ-ਬੁੱਧ ਭੁਲ ਕੇ 

ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਾਣ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ - ਨਾਦ 

ਭੂਮ ਜੰਸੇ ਮਰਗਾਏ / ਪਾਨ ਤਜੇ ਵਾ ਕੋ ਨਿਆਨ ਨ ਜਾਏ / 

(ਗੁ.ਗ੍ਰੰ.੮੭੩)। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਮਨੌਂਖ ਦੀ ਸੈਗੀਤ ਪ੍ਰਤਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਖਿਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦਾ ਖੇਤਰ ਸਮੁੱਚਾ 

ਜਗਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੀ ਹਰ ਇਕ ਵਸਤੂ ਵਿਚੋ' ਇਲਾਹੀ 

_ਸੈਗੀਤ ਦੀ ਧੁਨਿ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਟ ਘਟ ਵਾਜਹਿ ਨਾਦ 

ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਸ 

ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਰ 

-ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਭਗਤੀ-ਮਈ ਕੀਰਤਨ 

ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਨੇ ਰਬਾਬ ਦੀ ਧੁਨਿ ਨਾਲ ਇਕ-ਸੁਰ ਕਰਕੇ “ਧੁਰ ਕੀ 

ਬਾਣੀ” ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਭਗਤੀ-ਰਸ ਨਾਲ 

ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਸ਼ੂ-ਪੰਛੀ ਵੀ ਮੁਗਧ ਹੋ ਗਏ, ਜੜ 

ਵਸਤੂਆਂ ਵਿਚ ਚੇਤਨਾ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਵਸਤੂਆਂ 

ਮਸਤੀ ਨਾਲ ਝੂਮ ਉਠੀਆਂ। 
ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਸਮੇਂ` ਨਾਲ ਨਿਕਟ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਹਰ 

ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਨੋਂ-ਦਸ਼ਾ ਸਵੇਰ, ਦੁਪਹਿਰ, ਸ਼ਾਮ, ਰਾਤ ਨੂੰ 

ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰੋਤਾ ਦੇ ਮਨ ਉਤੇ ਸਹੀ 

ਢੰਗ ਦਾ ਪ੍ਭਾਵ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੈਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ 

ਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 

ਰੁਤ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ 

ਨਿਯਮ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਗ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਰੁਤ ਦੋਹਾਂ 

ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬੈਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਥੇ ਧਿਆਨਯੋਗ 
ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕ ਰਾਗ ਦਾ ਪਦ ਕੇਵਲ ਉਸੇ ਰਾਗ 

ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਕੇਤਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ 

ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮਿ੍ਤ ਵੇਲੇ ਉਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ 

ਵਿਚ ਠੀਕ ਢੋਗ ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ 

ਰਾਗ ਵਿਚ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਣਾ 
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ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਵੇਲੇ 

ਦਾ ਸੈਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਮਾਰਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 
ਪਰਸਪਰ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਮੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ 

ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ.ਦਾ ਵੀ ਸਮਨਵੈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 

ਕੁਝ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮੇਲ ਨਾਲ 31 ਰਾਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 

29 ਹੋਰ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੈਗੀਤ ਦੀ ਮੌਲਿਕਤਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਪ੍ਕਰਣਾਂ ਵਿਚ 

ਗਾਇਨ-ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦਿਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 

ਕਿ ਨੌਂ ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਉਤੇ 

ਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੈਕੇਤ-ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 
“ਪਹਰਿਆ ਕੈ ਘਰਿ ਗਾਵਣਾ', “ਯਾਨੜੀਐ ਕੈ ਘਰ ਗਾਵਣਾ” 

ਆਦਿ ਉਕਤੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਗਾਇਨ-ਵਿਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ 

ਗਈ ਹੈ। 

ਰਾਗ-ਬੱਧ ਬਾਣੀ ਵਿਚ 'ਮਹਲਾ” ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 

ਘਰ-ਅੰਕ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17 

ਹੈ।“ਘਰ”, ਅਸਲ ਵਿਚ, ਤਾਲ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ 

ਇਸ ਮਤ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਸੈਗੀਤ ਵਿਚ ਤਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ 
ਲਈ ਜੋ “ਗਾਹ” ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਉਹੀ ਇਥੇ “ਘਰ” 

ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਾਲਾਂ 
ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਘਰ-ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗਏ ਹਨ। 

“ਘਰ” ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ “ਪੜਤਾਲ” ਆਦਿ ਸ਼ਬਦ ਵੀ 

ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਗੰਥ ਵਿਚਲੇ 31 ਰਾਗਾਂ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ 

ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ (ਚਉਪਦੇ) ਹਨ, ਫਿਰ 

ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦ 

ਰਾਗ ਵਿਚ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸੋਲਹੇ ਵੀ ਆਏ ਹਨ। 

ਵਾਰਾਂ ਤੋ ਪਿਛੋ' ਭਗਤ-ਬਾਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ-ਕੁਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਪਰ 22 ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ ਆਈ 

ਭਗਤ-ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ 
ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਿਹਾਗੜਾ ਰਾਗ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਲੋਕ 

ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੈਬੈਧਿਤ ਹਨ। ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ 

ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਇਕ 'ਸਦ” ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ- 

ਉਸਤਤ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਸਤੈ-ਬਲਵੰਡ ਦੀ ਇਕ ਵਾਰ ਹੈ। 

ਰਾਗਬੱਧ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਚਉਪਦਿਆਂ ਜਾਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ 
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ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਦੇ ਤੋ' ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਦ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ 

“ਰਹਾਉ” ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੈਗੀਤ- 

ਸ਼ਾਸਤੁ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 'ਟੇਕ” ਅਥਵਾ 'ਸਥਾਈ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਠਹਿਰਨਾ, ਰੁਕਣਾ। ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ 

ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ “ਰਹਾਉ” ਵਿਚ 

ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ “ਰਹਾਉ” ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ 

ਦੀਆਂ ਸੂਚਕ ਹਨ। ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ 

“ਰਹਾਉ” ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਵੀ ਇਹ 

ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਦੀਆਂ ਸੁਚਕ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ 

“ਸੁਖਮਨੀ” ਜਾਂ “ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ” ਵਿਚ। ਕਈਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ 

ਇਕ ਤੋਂ ਅਧਿਕ “ਰਹਾਉ” ਵੀ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ “ਰਹਾਉ” 

ਦੇ ਭਾਵ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਤਿ-ਉੱਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 

ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਦਰਜ 31 ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਇਸ 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ - ਸਿਰੀ, ਮਾਝ, ਗਉੜੀ, ਆਸਾ, ਗੂਜਰੀ, 

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ, ਬਿਹਾਗੜਾ, ਵਡਹੰਸੁ, ਸੋਰਠਿ, ਧਨਾਸਰੀ, 

ਜੈਤਸਰੀ, ਟੋਡੀ, ਬੈਰਾੜੀ, ਤਿਲੰਗ, ਸੂਹੀ, ਬਿਲਾਵਲੁ, ਗੌਂਡ, 

ਰਾਮਕਲੀ, ਨਟ-ਨਰਾਇਨ, ਮਾਲੀ-ਗਉੜਾ, ਮਾਰੂ, ਤੁਖਾਰੀ, 

ਕੇਦਾਰਾ, ਭੈਰਉ , ਬਸੰਤੁ ,ਸਾਰੈਗ, ਮਲਾਰੁ, ਕਾਨੜਾ, ਕਲਿਆਨ, 

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਅਤੇ ਜੈਜਾਵੰਤੀ। ਇਥੇ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਥਮ ਸਥਾਨ 

ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਰਾਗ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਉਤੇ ਦਰਜ 

ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਇਕ ਰਾਗ ਉਤਮ 

ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ ਲੀਨ ਕਰਨ ਦੀ 
ਸਮਰਥਾ ਰਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਨ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਰਾਗ 

ਸਚਮੁਚ ਵਿਅਰਥ ਹੈ; ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉਖੜਿਆ ਹੋਇਆ 

ਹੈ; ਕੇਵਲ ਅਲਾਪ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ -- ਸ਼ਭਨਾ 

ਰਾਗਾਂ /ਵਾ/ਚ ਸਂ ਭਲਾ ਭਾਈ /ਜ੍ਤ ਵਨਿਆ ਆਨੇ ਆਇ/ 

(ਗੁ.ਗੰ.੧੪੨੩)। 

ਭਾਗ ਤੀਜਾ : ਜੋ ਬਾਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਰਾਗ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ 

ਰਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਰਾਗ-ਬੱਧ ਬਾਣੀਆਂ 

ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 

ਰਾਗ-ਬੱਧ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ-(1) ਸਲੋਕ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ, 

(2) ਗਾਥਾ ਮਹਲਾ ੫, (3) ਫੁਨਹ ਮਹਲਾ ੫, (5) ਸਲੋਕ 

ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੇ , (6) ਸਲੋਕ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਕੇ , (7) ਸਵਯੋ 

ਸੀਮੁਖ ਬਾਕ ਮਹਲਾ ੫, (8) ਸਵਈਏ ਭਟਾਂ ਕੇ, (9) ਸਲੋਕ 

ਵਾਰਾ ਤੇ ਵਧੀਕ, (10) ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੯, (11) ਮੁਦਾਵਣੀ 
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ਮਹਲਾ ੫ ਅਤੇ (12) ਰਾਗਮਾਲਾ। 

ਬਾਣੀ-ਵੇਰਵਾ : ਇਸ ਗੰਥ ਦੇ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦਾ 

ਰਚਨਾ-ਵੇਰਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਥੇ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪਦ-ਸੈਖਿਆ 

ਦੇਣੀ ਉਚਿਤ ਸਮਝੀ ਹੈ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ 

(1) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ - 958; 

(2) ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਦਾ 63; 

(3) ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ - _ 885; 

(4) ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ - 640; 
(5) ਗੁਰੁ ਅਰਜਨ ਦੇਵ % 2304; 

(6) ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ₹ 4061 

ਭਗਤ-ਬਾਣੀ 

(1) ਸਧਨਾ-1; (2) ਸੁਦਰ-6; (3) ਸੂਰਦਾਸ-1; (4) 
ਸੈਣ-1 ; (5) ਕਬੀਰ-532; (6) ਜੈਦੇਵ-2; (7) ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ-4; 

(8) ਧੈਨਾ-3 ; (9) ਨਾਮਦੇਵ-61 ; (10) ਪਰਮਾਨੰਦ-1; 

(11) ਪੀਪਾ-1; (12) ਫ਼ਰੀਦ-116; (13) ਬੇਣੀ-3; 

(14) ਭੀਖਨ-2; (15) ਰਵਿਦਾਸ-40; (16) ਰਾਮਾਨੰਦ-1; 

ਕੁਲ-ਜੋੜ = 775 

ਭੱਟ-ਬਾਣੀ 

(1) ਭੱਟ-123; (2) ਮਰਦਾਨਾ-3; 

(3) ਸਤਾ-ਬਲਵੰਡ-8; ਕੁਲ-ਜੋੜ = 134 

ਰਾਗ-ਮਾਲਾ-12 

ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੁਲ-ਜੋੜ = 5887 

ਬਾਣੀ ਸੈਬੈਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸਾਮਗੀ ਨੂੰ 

ਸੈਕਲਿਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ 

ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਸੰਤੁਲਿਤ ਜੀਵਨ-ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ 
ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਉਚੇਚੀ ਥਾਂ 
ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ । ਸੈਪਾਦਨ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਘਰੀ ਹੋਈ 
ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋ' ਸੈਤੁਲਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ 

ਵਾਲੋਂ ਤੱਤ੍ਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ 
ਵਿਚਲੀ ਬਾਣੀ-ਸਾਮਗੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਕਰਾ ਸਕੇ । 

ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੈਪਾਦਨ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੌ ਹਰ 

ਨਿੱਕੀ-ਵੱਡੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨ ਕੋਈ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ 
ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਨਾਂ ਛੰਦ ਜਾਂ ਲੋਕ-ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ 

(ਜਿਵੇਂ ਪਹਰੇ, ਅਲਾਹਣੀਆਂ , ਕਰਹਲੇ ਆਦਿ) ਹਨ। ਕਈਆਂ 
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ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਨੂੰ ਨਾਮਕਰਣ ਦਾ ਆਧਾਰ 

ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ “ਸੁਖਮਨੀ”, 'ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ", 

“ਅਨੰਦੁ”। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਦਰਜਨ ਸਿਰਲੇਖ/ 

ਉਪਸਿਰਲੇਖ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। 

ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਜਾਂ ਸੋਧੇ ਜਾ ਚੁਕਣ ਬਾਰੇ ਵੀ 

ਉਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - “ਸੁਧ”, 'ਸੁਧ ਕੀਚੈ” ਆਦਿ। ਜਿਥੇ 

ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਚੈਤਾ ਦੀ ਬਾਣੀ 

ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਸ ਅੰਸ਼ ਦਾ 

ਕਰਤ੍ਿਤਵ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ-ਕਿਥੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ 
ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ , ਜਿਵੇਂ ਮਲਾਰ ਰਾਗ 

ਦੀ ਮਹਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ 27ਵੀਂ ਪਉੜੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ 

ਹੈ ਪਉੜੀ ਨਵੀਂ ਮ.੫। 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਤਕਰੇ ਦਿੱਤੇ 

ਗਏ ਹਨ। ਇਕ “ਤਤਕਰਾ ਰਾਗਾਂ ਕਾ” ਹੈ। ਦੂਜੇ ਤਤਕਰੇ ਵਿਚ, 

ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ/ਪਦ ਲਭਣ ਵਿਚ 

ਸਹੂਲਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 

ਸੈਪਾਦਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ : ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਸਿੱਖ- 
ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਰੂਪ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਮਹਾਨ ਕੈਮ 

ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੈਪਾਦਨ ਇਕ 

ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਘਟਨਾ ਹੈਂ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ 

ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਇਕ ਅਦੁੱਤੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ 

ਪੰਜ-ਛੇ ਸੌ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰੇ ਧਰਮ-ਸਾਧਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ 
ਸੈਕਲਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ, 

ਸਾਮੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੋਪਰਾਵਾਂ, ਨਵੀਨ ਯੁਗ-ਬੋਧ, ਸਰਬ- 

ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ, ਮਾਨਵ-ਕਲਿਆਣ ਆਦਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪੱਖਾਂ 

ਉਤੇ ਝਾਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੰਥ ਭਾਵਨਾਤਮਕ 

ਏਕਤਾ ਦਾ ਇਕ ਨਿਰਮਲ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਹੈ। 

ਸਾਹਿਤਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ 

ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਪਰੈਪਰਾਗਤ ਕਾਵਿ-ਰੂਪਾਂ, ਬਿੰਬਾਂ 
ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ, ਕਾਵਿ-ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ ਦਾ ਵਿਕਾਸ- 

ਕਮ ਨਿਸਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੌਗਨਜ਼ਰੀ 

ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਉਠ ਕੇ ਭਾਵ-ਸੈਚਾਰ ਦੇ ਸਰਬ-ਗ੍ਰਾਹੀ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ 

ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਬੰਧਨ ਇਸ ਵਿਚਲੀ 
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ਭਾਵ-ਸਾਮਗੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ-ਮਨ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ 

ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਤੋ' ਨਵੇਂ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਵਿੱਧਾਨ ਇਸ ਗੌ੍ਥ 

ਦੀਆਂ ਸੈਗੀਤਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 

ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਸੈਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦਾ 

ਆਪਣਾ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਪਾਦਨ ਦੀ 

ਪੂਰਬਲੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ 

ਸੰਬੰਧ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਾਣੀ 

ਕਦ ਤੋਂ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ? 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤ 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੇ ਅਭਾਵ ਵਿਚ ਦੇ ਸਕਣਾ ਭਾਵੇ' ਸਰਲ 

ਨਹੀਂ , ਪਰ/ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਬਧ-ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ 

ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ-ਰਚਨਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ 

ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਪ ਨੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀ 

ਅਤੇ ਸੈਭਾਲੀ ? ਇਹ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਖੇਦ ਦੀ 

ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂ-ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਜਾਂ ਹੌਰ 

ਕੋਈ ਪੁਰਾਤਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 

ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਠਿਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਕਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ 

ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੋਦੇਹ 

ਨਹੀਂ। ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿਚ ਦਰਜ “ਪਟੀ” ਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੱ 

ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 

ਪ੍ਚਲਿਤ ਲਿਪੀ ਅਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਉੱਚਾਰਣ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਜਾਣੂ ਸਨ। “ਪਟੀ” ਵਿਚ ਪ੍ਰਤਿਪਾਦਿਤ ਲਿਪੀ ਵਰਤਮਾਨ 

ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਬਾਣੀ 

ਉਪਰ ਅੰਕਿਤ 'ਪਟੀ ਲਿਖੀ” ਉਕਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ 

ਇਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਚੀ ਸੀ। 

ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ 

ਨੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਾਂ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ 

_ ਇਸ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉਤਰ 

ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿਚੋਂ ਲਭਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਪੁਰਾਤਨ 

ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸੈਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ 

ਬਾਣੀ ਕੁਝ ਸਾਥੀ-ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। 

“ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮਸਾਖੀ” (ਸਾਖੀ 43) ਵਿਚ ਦੱਖਣ ਦੀ ਉਦਾਸੀ 

ਵੇਲੇ ਅਨੁਭਵੀ ਸਰਵੇੜੇ ਨਾਲ ਸੈਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 
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ਜੋ ਬਾਣੀ (ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ) ਉਚਾਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਦੋ ਘੇਹੇ ਨੇ 

ਲਿਖਿਆ -- ਤਦਹੁੰ ਸੰਦੋਂ ਘੋਹੋਂ ਲਿਖੀ ਸੰਪੂਰਨ ਪੜਣਾ/ਸਾਖੀ 

ਅੰਕ 46 ਵਿਚ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੋਸ਼ਿਟ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 

ਜੋ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਦ ਘੇਹੋ ਨੇ ਲਿਖਿਆ - 

ਬਾਣ? ਸੰਦ ਜਟ ਜਾਤ ਘੰਹੋਂ /ਲਿਖ/ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਵਾਲੀ 

ਸਾਖੀ (ਨੰ. 47) ਵਿਚਲੀ 'ਪਾਣ-ਸੈਗਲੀ” ਨੂੰ 'ਸੈਦੋ ਤੋਂ ਸੰਪੂਰਣ 

ਥੀ" ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ-ਖੰਡ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ 

ਜੀ ਨਾਲ ਹਸੂ ਲੁਹਾਰ ਅਤੇ ਸੀਹਾਂ ਛੀਂਬਾ ਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਨ। 

ਉਦੋਂ ਬ੍ਹਮਦਾਸ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 'ਮਲਾਰ ਰਾਗ ਕੀ ਵਾਰ” ਉਚਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸੂ 

ਅਤੇ ਸੀਹੈ ਨੇ ਲਿਖਿਆ - ਤਤੁ ਝਾਣਨ ਹਸ ਲੁਹਾਰ ਅਤੇ ਸੀਹੈ 

ਛਾਬੈ ਲਿਖੀ/ਸਾਖੀ ਨੰ. 41 ਵਿਚ ਮਨਸੁਖ ਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੁਆਰਾ 

ਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸੈਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ -- ਤੀਨ ਬਰਸ ਬਾਲੇ ਕੋਲ 

ਰਹਿਆ, ਫੇਰ ਸ਼ਾਲਾ /ਵਿ/ਦਿਆ ਕੀਤਾ / ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੀੰ ਬਾਣਾ ਬ੍ਹਤਾ 

ਲਿਖੀਆਲ਼, ਪੋਥੀਆਂ /ਲਖ ਲੀਤੀਓਲ਼/ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ “ਸਿਧ 

ਗੋਸਟਿ” ਦੀ ਰਚਨਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸੈਵਾਦਾਂ ਦੇ 

ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਾਦ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ 

ਦੇ ਢਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਟਿਕ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਭਵ ਹੈ 

ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। 

ਇਥੇ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ 

ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲਿਖਣ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਬਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ 

ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਣੀ 

ਵਿਚ ਸੁਰਤਿ ਦਾ ਟਿਕਣਾ ਸੈਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ - /ਲੈਥ 

ਬਾਝਹੁ ਸੁਰਤਿ ਨਾਹੀ ਬੋਲਿ ਲਲਿ ਗਵਾਈਆੰ /(ਗੁ ਰੀ .੫੬੬)। 

ਇਥੇ. ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ “ਮਲਾਰ ਕੀ ਵਾਰ” ਵਿਚ 

ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲਿਖਾਰੀ, ਕਾਗ਼ਜ਼, ਕਲਮ, ਸਿਆਹੀ 

ਅਤੇ ਦਵਾਤ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਧੰਨੁ ਸ਼ ਕਾਗਦੁ ਕਲਮ ਧੰਨ 

ਧਨੁ ਭਾਡਾ ਧਨ #ਸ਼/ ਗਨ ਲੰਖਾਗੀ ਨਾਨਕਾ #ਨੇ ਲਾ 

ਜਨਿਖ/ਇਆ ਸਚ /(ਗੁ.ਰੀ.੧੨੯੧)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ 

ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਖ਼ੁਦ ਲਿਖਦੇ ਸਨ 

ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। 

ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਚੀਕਰ ਸੀ। ਇਸ 

ਲਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਤਾਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਰਤ ਵੀ 

ਉਦੋ ਪੈ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਰਹੀ ਗੱਲ “ਆਪ ਸੋਭਾਲਣ” ਦੀ, ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ (ਪਉੜੀ ੩੩) ਦੀ ਇਕ 

ਤੁਕ - ਪਛਾਨੈ ਧੌਲ੍ਹ ਕੈਤਾਸ਼ ਨੂੰ /ਹੰਦੂ ਵਡਾ ਕੇ ਮੁਸ਼ਲਮਾਨੌਈੰ 



ਸੈਪਾਦਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 

- ਭੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 
ਇਕ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਸੈਭਾਲ ਕੇ ਰਖਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ 
ਇਲਾਵਾ, “ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮਸਾਖੀ? (ਸਾਖੀ 47) ਵਿਚ ਗੁਰੂ 
ਅੰਗਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ 

ਬਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਪੌਥੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ -- ਸੇ ਪੋਠ ਜੁਖਗਨ ਗ੍ਰ 
ਅੰਗਦਾ ਜੰਗ ਨ/ਲੀ/ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਹੋਈ ਇਹ ਪੋਥੀ 

ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਾਂ 

ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਬਾਣੀ-ਸੈਕਲਨ ਸੀ? 

ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਚੁਪ ਹੈ। ਪਰ ਇਤਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 
ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਿਸਚੇ ਹੀ 
ਸੈਭਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਪ੍ਰਤਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 
ਇਤਨਾ ਰੁਝਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਾਈ 
ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣੌਂ' ਵੀ ਸੈਕੋਚ ਨ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ 

ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਸ੍ਰਿਗਾ 
/ਤਨਾ ਕਾ ਜਨੈਂਵਆ ਜਿ /ਲਿਖ ਲਿਖ ਵੈਚ/ਹਿ ਨਾਉਂ / 
(ਗੁ.ਰ੍ਰ.੧੨੪੫)।“ਮਿਹਰਬਾਨ ਜਨਮਸਾਖੀ” (ਪੰਨੇ 184-185) 

ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਨੇ ਜਪੁਜੀ ਲਈ ਜੋ ਸ਼ਬਦ/ਪਉੜੀਆਂ 
ਚੁਣੀਆਂ, ਉਹ ਲਿਖਤ ਬਾਣੀ ਵਿਚੋ' ਹੀ ਚੁਣੀਆਂ ਸਨ। 

ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਨ-ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ 
ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ- ,ਤਿਨ ਕਓਂ 

ਕਿਆ ਉਪਦੋਸ਼ੀਆ ਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਓਂ /(ਗੁ.ਗੰੰ.੧੫੦)। 
ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਨੇ ਉਸ 
ਵਕਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ “ਪਟੀ" ਵਾਲੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ 
ਵਰਤਮਾਨ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ੋਧਿਤ ਕਰਨ ਪਿਛੇ ਬਾਣੀ 
ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ 
ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ (ਕੁਲ 63 ਸਲੋਕ) 
ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਤੋਂ' ਪਾਪਤ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ 
ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਪਾਸ ਸੁਰਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 
ਦਾ ਗੈਭੀਰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ 
ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਸਿਰਜਨ 

ਸੈਪਾਦਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 

ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਨੂੰ 'ਸਚੀ ਬਾਣੀ” 
ਮੰਨ ,ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਗਾਉਣ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਬਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ -- 

ਆਵਹੁ /ਲਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ /॥%7ਠਓ ਗਾਵਹੁ ਸਚਾ ਝਾਣ7/ 
ਬਾਣਾ ਤ' ਗਾਵਹੁ ਗੁਣ ਕੰਗ ਝਾਣਨਆ ,ਲੈਰ ਬਾਣ? / 
(ਗੁ.ਗ੍ਰੰ੯੨੦)। ਉਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿਰੈਕਾਰ ਦੇ ਬੋਲ (“ਧੁਰ ਕੀ 
ਬਾਣੀ”) ਸਮਝ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੁਲ ਮੰਨਦੇ ਸਨ - ਵਾਹ ਵਾਹ 
ਬਾਣਾ /ਨੋਰੰਕਾਰ ਹੈ /ਤਸ਼ ਜੇਵਡ ਆਵ੍ਰ ਨ ਕੀਇ/(ਗੁ.ਗ.੫੧੫)। 

ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ 
ਪ੍ਰਤਿ ਅਸੀਮ ਆਦਰ ਸੀ। ਆਪ ਨੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ 22 
ਮੰਜੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਵਾਹ 

ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਉਥੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ 
ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 
ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਲਿਖਾਰੀ 
ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋ' ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 
'ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ” (ਵੇਖੋ) ਜੋ 'ਗੋਇਦਵਾਲ 

ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ” ਦੇ.ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ (ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ) 
ਸੈਸਰਾਮ (ਸਹੇਸਰਾਮ) ਤੋਂ ਲਿਖਵਾਈਆਂ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
ਉਸ ਵਿਚ ਕਈ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪੋਥੀਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਗੁਰੂਆਂ 
ਅਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਚੂੰਕਿ ਅੰਕਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ 
ਲਈ ਦੋ ਤੋ' ਵੱਧ ਪੋਥੀਆਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ 
ਅਤੇ ਗੁਟਕੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤ-ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਗੁਰ- 
ਗੱਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ 
ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇ' ਪੁੱਤਰ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਅਤੇ 
ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਮੋਹਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਦ ਵਿਚ 
ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਮੋਹਨ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ। 
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਨਤਾ ਬਣਾਈ ਰਖਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਥੀਆਂ 
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੈਭਾਲੀ ਰਖਿਆ। 

ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਯਤਨ 'ਗੁਰੁ ਹਰ 
ਸਹਾਇ ਵਾਲੀ ਪੋਥੀ” (ਵੇਖੋ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੀਤ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਥੀ ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸੋਢੀ ਜੀਵਨ 
ਮਲ ਦੀ ਸੈਤਾਨ ਪਾਸ ਸੁਰਖਿਅਤ ਸੀ, ਪਰ ਸੈਨ 1970 ਈ. 

ਵਿਚ ਇਹ ਪੋਥੀ ਰੇਲ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਤਤਕਾਲੀਨ ਗੱਦੀਦਾਰ 
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ਸੋਢੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਦਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਫਲਸਰੂਪ, ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਸੈਭਵ ਨਹੀਂ । 
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਸ ਪੋਥੀਆਂ ਗੁਟਕਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 

ਕੁਝ ਨ ਕੁਝ ਸੈਕਲਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 

ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਜਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਖਵਾਣ ਦੀ ਪਰੈਪਰਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੀ 

ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ, ਸਗੋ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਪੁਰਾਤਨ 

ਬੀੜਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਖਤਾਂ ਵਾਲੋਂ “ਜਪੁਜੀ” ਦਾ ਉਲੇਖ 

ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨੀਤ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ 

ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਜੋ “ਹਰਿ-ਜਸ” ਲਿਖਣ ਵਿਚ ਲਗੇ ਹੋਏ ਸਨ - 

ਤੇ ਹਸ਼ਤਾ ਪਨ?ਤ ੫/ਵਤੁ ਹ/ਹ ਅੰਨ /ਜਿੰਦੜਾੀਏ ਜੋ ਹੱਨ ਜਸ 

ਹਰ ਹਨ ਲੱਖ/ਹ ਰਾਮ / (ਗੁ ਗੰ .੫੪੦)। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਤਿ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ-ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ 

ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ - ਬਾਣਾ ਗਰ ਗੁਰੂ ਹੈ ਝਾਣਾਂ #/ਵਚ 

ਬਾਣ ਆੰਮ੍ਤਿ ਸ਼ਾਠੇ/ ਗੁਰਲਾਣ? ਕਹੰ ਸ਼ੋਵਕੁ ਜਨ ਆਨੰ 

ਪਰਤਾਂਖ' ਗੁਰੂ /ਨੋਸਤਾਨੇ / (ਗੁ ਗ੍ਰੰ੯੮੨)। ਇਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਰਤਨਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਮੰਨਦੇ 

ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਰਤਨਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਝਹੁ ਸਾਗਰ 

ਭ/ਰਆ ਰਾਮ / ਬਾਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗੇ /ਤਨ੍ਹ ਹਥ ਚਾਂੜਆ 

ਰਮ / (ਗੁ .ਗੰੰ.੪੪੨)। 

ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਵੀ 

“ਅਨੰਦੁ” ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸੈਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਵੇਲੇ 

ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੀਸੈ 

ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਸਨ -- ਸਤਿਗੁਰ ਕੰ ਗੌਸੰ ਹੌਰ ਕਚ /ਪਿਚ 
ਬੋਲਦੇ ਸੰ ਕੂੜਿਆਰ ਕੁੜੇ ਝੜਿ ਪੜੀਆੰ / (ਗੁ .ਗੰ .੩੦੪)। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਗੱਦੀ ਉਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਦ 

ਸਿੱਖ-ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 

ਨੇ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਧਰਮ-ਗੰਥ 

ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਫਲਸਰੂਪ ਗਰੰਥ- 

ਸੈਪਾਦਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਪਿਛੇ 

ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਮੀਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾ 

ਰਹੇ ਰਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕਾਰਣਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਰਾਤਨ 

ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੀਥਾਂ ਵਿਚ ਵਿਵਰਣ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਪ੍ਰਮੁਖ ਹਨ - ਬੈਸਾਵਲੀਨਾਮਾ ਦਸਾਂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀਆਂ 

ਕਾ, ਮਹਿਮਾ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤਮਾਲਾ, ਆਦਿ। 

ਸੈਨ 1769 ਈ. (1826 ਬਿ.) ਵਿਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ 

'ਬੈਸਾਵਲੀਨਾਮਾ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਾ” (ਵੇਖੋ) ਨਾਂ ਦੀ 
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ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਥਰ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਸੈਕਲਨ 

ਦੇ ਕਾਰਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚੋਂ ਕਢੇ 
ਗਏ ਰਬਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਿਥੀਚੈਦ ਨੌ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ 

ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਉਸ ਦੇ ਲੜਕੇ ਮਿਹਰਬਾਨ 

ਵਲੋ' ਰਚੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲਗੇ । “ਨਾਨਕ” 

ਕਵੀ-ਛਾਪ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਾਰਣ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੀ ਰਚੀ ਬਾਣੀ 

ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਚਲਿਤ ਹੋਣ ਲਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ 
ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰਲਿਆਂ ਤੱ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ 

ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਇਕਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ - /ਇਥੇਂ ਸ਼ਬਦ 
ਕਰਤਨੁ ਕਰਨ /ਸਖ/ ਡੂਮ ਰਲਾਬਾੰ ਅਤੇ ਕਢ ਹੋਏ ਉਨਾਂ ਲਏ 
ਰਧ' //ਏਥੇ /ਕਿਸ਼ੇ /ਸਿਖ ਸ਼ਬਦ #ਹਰਸਾਨ ਦਾ ਕੀਰਤਨ /ਵਾਚ 

ਪੜਿਆ / ਸੋ ਸ਼ਰਵਣਾ ਗਰ ਅਰਜਨ ਜੀ ਦੀ ਪੰਨਿਆਂ / 52 / 

ਬਚਨ ਕਨਤਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਜੁਦਾ ਕਾਗੀਏ / 

੭ਨੈਣੇ ਪਾਂਦੇ ਨ ਰਲਾ ਸ਼ੈ /ਵ/ਚ ਲਾ ਨ ਧਠੀਏ / ਸੋਂ ਸ਼ਹਿ 

ਬਾਣਾ ਓਚਾਨ ਅਗੇ ਹੀ ਕਰਤ ਸੰ ਭਏ / ਸੌ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ 

#ਭਾ ਇਕਤ੍ ਕਾਰ ਲਏ / (ਚਰਣ 5/93)। ਇਹ ਕੌਮ ਭਾਈ 

ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਸੈਨ 1601 ਈ. (1658 ਬਿ.) ਵਿਚ ਮੁਕਾਇਆ 

- (1) ਗੰਥ ਸ਼ਹੇਲ ਜੀ ਨੇ ਸੰਮਤ ਸੋਲਾਂ ਸੈ ਅਠਵੰਡਵੇ ਜਨਮ 

ਹੈ ਧਾਰਾ / ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਜਾ ਕੇ ਧਾਮ /ਖਿਡਾਵਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ 
ਭਾਲਾ /ਲਥਾਰਾ/ (ਚਰਣ 14/135); (2) ਸੰਮਤ ਸ਼ੋਲਾ ਸੈ 

ਅਠਵੰਜਾ ਸੈ ਗਏ / ਤੜ ਆਹੰਦ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਜਨਮ ਲਏਂ / ਗੁਰੂ 

ਅਰਜਨ ਜਾ ਕੇ ਧਾਮ ਗੁੰਥ ਸ਼ਾੰਹਿਲ ਜਨਮੁ ਹੈ ਧਾਰਾ/ ਵਾਇਆ 

ਸਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ਼ /ਲਿਥਾਗੀ /ਖਡਾਵਣਹਾਰਾ/ (ਚਰਣ 

14/266)। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ 
ਲਈ ਰੀ੍ਥ ਸਾਹਿਬ ਧੀਰਮੱਲੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ (10/295-96)। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ 

ਰਸਨਾ ਤੋ ਉੱਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਵਾਇਆ (ਚਰਣ 

10/376-77)। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗੰਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 

ਬਾਦ ਗੁਰੂ-ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ -- (1) ਦਸ਼ਵਾ ਘਾਤਸ਼ਾਹ 

ਗਦਾ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਲ ਨੂ ਦੇ ਹੈ ਗਾਇਆ / ਅਜ਼ 

ਪ੍ਰਤਖ' ਗੁਰੂ ਅਸ਼ਾਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸੋਂ ਗਾਇਆ ਜੋ ਗੰਥ 

ਰਾਇਆ / (ਚਰਣ 14/264); (2) ਆਜੁ ਕੇ ਸਮੈ ਹੈ ਗੁੰਥ 

ਸਾਹਿਬ ਗੁਰ ਹਮਾਰਾ / ਅਗੇ ਦਸ਼ਵਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਾਇ ਬੈਠਤ 

ਲੇ ਦਰਥ਼ਾਰਾ / ਜੰ ਸੰਕਾ ਹੋਤਾ ਸੋ ਸਾਹਿਲ ਦਸ਼ਵੈ ਤੰ ਘਛ ਲੰਤ / 

ਅਥ /ਤਿਸ ਕਾ ਆਸ਼ਨ ਨੂੱਥ ਗੁਠ ਓਤਾਨ ਹੰ ਦੌੜ / (ਚਰਣ 

14/349)। 

ਬੈਸਾਵਲੀਨਾਮੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਾਦ ਬਾਬਾ ਸਰੂਪ ਤਾਸ 
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ਭਲਾ (ਨਾਮਾਂਤਰ “ਸਰੂਪ ਚੰਦ”) ਨੇ ਸੈਨ 1776 ਈ. (1833 

ਬਿ.) 'ਮਹਿਮਾ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼” (ਵੇਖੋ) ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਧਿਆਨ 

ਰਹੇ ਕਿ ਸੈਨ 1741 ਈ. (1798 ਬਿ.) ਵਿਚ ਬਾਵਾ ਕ੍ਰਿਪਾਲ 

ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਵਾਰਤਕ ਵਿਚ ਰਚੇ ਇਕ 'ਮਹਿਮਾ-ਪ੍ਕਾਸ਼” 

ਦਾ ਉਲੇਖ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕੋਈ 
ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸਾਮਗੀ 

ਸਰੂਪ ਦਾਸ ਭਲਾ ਵਾਲੇ “ਮਹਿਮਾ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼” ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੈ। ਇਸ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰ੍ 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨਾਲ ਸੈਬੈਧਿਤ ਬਿਰੱਤਾਂਤ ਦੀਆਂ 
ਪੰਜ ਸਾਖੀਆਂ (11ਵੀ' ਤੋਂ 15ਵੀਂ) ਵਿਚ ਕਵੀ ਨੇ ਦਸਿਆ 

ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਵੇਂ 

ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਪੰਥ ਲਈ ਇਕ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ 
ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਭਗਤ-ਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ” 

ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਗੰਥ ਦਾ ਸੈਕਲਨ ਕਰੇ। 

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤੋਂ ਪੋਥੀਆਂ 

ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, 

ਪਰ ਸੈਸਰਾਮ ਨੇ ਪੋਥੀਆਂ ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਤੇ 

ਰਬਾਬੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸਿਖ-ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੋਇਦਵਾਲ 

ਗਏ ਅਤੇ “ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਊਚੇ ਮੰਦਰ ਮਹਲ ਅਪਾਰਾ” ਵਾਲੇ 
ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਕੇ 

ਪੋਥੀਆਂ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਲਿਆਉ'ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ 
ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਰੱਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ 

ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਵਿਚ “ਪਾਣਸੰਗਲੀ” ਅਤੇ 

ਭਗਤ-ਬਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਸਾਧੂ-ਜਨ, ਕਾਨ੍ਹਾ, ਛਜੂ, 

ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਆਦਿ ਨਵੀਨ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬੀੜ ਵਿਚ 

ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪੌਰਾਣਿਕ ਅਤੇ ਕਲਪਿਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵੀ 

ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਤਿਅਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ 
ਹੁੰਦੀ। 

ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 
ਇਕ ਸਵੇਕ, ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ 
ਲਈ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀੜ 

ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 

ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਉਤੇ ਬੀੜ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਣ `ਤੇ 
ਤੁਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਂਦੀ ਜਾਏ ਅਜੇ ਉਸ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਦਾ 

ਕੈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੀੜ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾ ਲਈ 
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ਗਈ। ਭਾਈ ਬੰਨੇ ਨੇ ਕਈ ਲਿਖਾਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ 

ਇਸ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਇਆ -- ਬਹੁ ਹਾਥਨ ਕਰ 

/#਼ਖਨਾ ਭਇਆ / ਕੋਊ ਸ਼ਬਦ /ਮਿਸ਼ਲ ਬੇਮਸ਼ਲ ਹੋ ਗੱਇਆ/ 
/ਇਹ ਖਾਠੇ ਕ7 #ਸ਼ਲ ਕਹਾਵੈ / ਗੁਰਦਾਸ਼ #ਸ਼ਲ ਸ਼ੋ ਭੋਦ 

ਜਨਾਵੈ /(ਸਾਖੀ 14/10)। 

ਇਸ ਸੈਦਰਭ ਵਿਚ “ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤਮਾਲਾ” (ਵੇਖੋ) 

(26ਵੀਂ ਪਉੜੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ) ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਤੱਥ ਵੀ 

ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਿਤੀ ਦੇ ਰਚਨਾ-ਕਾਲ ਬਾਰੇ 

ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਮਤ-ਭੇਦ ਹੈ। ਸੈਨ 1715 ਈ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 

1790 ਈ. ਤਕ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਥਿਤ 

ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅੰਦਰਲੇ ਅਤੇ 

ਬਾਹਰਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਸ ਨੂੰ 'ਬੈਸਾਵਲੀਨਾਮਾ” ਅਤੇ 'ਮਹਿਮਾ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼” 
ਦੇ ਨੌੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਲਾ 

ਬਿੱਤਾਂਤ 'ਮਹਿਮਾ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼' ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਂਝ ਰਖਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 
ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਕ ਲੇਖਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ 

ਉਨਾਉਂਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਗੁੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਤਿਆਰ 

ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ - ਭਾਈ ਗੋਪੀ ਮਹਿਤਾ 

ਤੇ ਭਾਈ ਤੀਰਥੁ ਤੇ ਭਾਈ ਨਥਾ ਤੇ ਭਾਈ ਭਾਊ ਮੋਕਲੁ ਤੇ 
ਭਾਈ ਢਿਲੀ ਮੰਡਲ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਰਨਿ ਆਏ। ਓਨਾ ਅਰਦਾਸ 

ਕੀਤੀ ਜੀ ਸਚੇ ਪਾਤਸਾਹੁ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿ ਕੇ ਤੇ 
ਮਨਿ ਭੈ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਰਥੀ ਮਲੁ ਤੇ ਮਹਾਦੇਉ ਤੇ ਹੋਰ 

ਸੋਢੀਆ ਬਾਣੀਆ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ 
ਭੋਗੁ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਓਨਾ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿ ਕੇ ਮਨ 

ਵਿਚ ਅਭਮਾਨੁ ਤੇ ਚਤੁਰਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਤਾ ਬਚਨ ਹੋਇਆ 

: ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਹੁਣਿ ਤਾ ਸਿਖ ਬਾਣੀਆ ਨੂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਨਿ 

ਤੋਂ ਅਗੇ ਜੋ ਹੋਣਗੇ ਸੋ ਪਛਾਣਨਗੇ ਨਹੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ 
ਕੌਨੂ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰਿ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੌਨ ਹੈ, ਤਾ ਤੇ ਸਭ ਬਾਣੀਆ 

ਇਕਠੀਆ ਕਰਿ ਕੇ ਗਰੈਥ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਕੀਚੈ ਤੇ ਅਖਰ ਭੀ 
ਗੁਰਮੁਥੀ ਸੁਗਮ ਕੀਚਨ। ਸਭ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਚਣਿ ਵਿਚ ਸੁਗਮ 

ਆਵਨਿ। ਤਾ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਸਭੇ ਬਾਣੀਆ ਇਕਠਿਆ ਕੀਤੀਆ। 

ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂ ਬਚਨੁ ਹੋਇਆ -- ਮੋਹਣਿ ਖਾਸੋ ਪੋਥੀਆ 

ਲੈ ਆਉ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਆ -- ਮਹਾਰਾਜ, 

ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਦੇ। ਤੁਸੀ ਆਪ ਜਾਹੋਗੇ ਤਾ ਓਹੁ ਦੇਵਨਿਗੇ । 
ਤਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਗਏ। ਜੋ ਮੋਹਣਿ ਸੁਣਿਆ ਤਾ ਚੌਬਾਰਾ ਬੈਦੁ 

ਕਰਿ ਕੇ ਅੰਦਰਿ ਬੈਠਿ ਰਹਿਆ। ਤਾ ਸਾਹਿਬ ਚੌਬਾਰੇ ਦੇ ਹੇਠ 

ਬੈਠ ਕਰਿ ਰਾਗੁ ਪਾਇ ਕਰਿ ਸਬਦੁ ਅਲਾਪਿਆ - ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ 

ਊਚੇ ਮੰਦਰ ਮਹਲ ਅਪਾਰਾ... /ਜਾ ਪਹਲੀ ਪਉੜੀ ਗਾਵੀ ਤਾ 
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ਮੋਹਣ ਚੌਬਾਰਾ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਦੂਜੀ ਪਉੜੀ ਗਾਵੀ ਤਾ ਤਲੇ 

ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਪਉੜੀਆ ਦਾ ਖੋਲਿਆ। ਜਾ ਤੀਜੀ ਪਉੜੀ 

ਗਾਵੀ ਤਾ ਉਠਿ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਜਾ ਚੌਥੀ ਪਉੜੀ 

ਗਾਵੀ ਤਾ ਪੋਥੀਆਂ ਸਭੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇ ਚਰਨੀ ਲਗਾ। ਤਾ 

ਸਾਹਿਬ ਪੋਥੀਆਂ ਸਭਿ ਇਕਠੀਆ ਕਰ ਕੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ 

ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਖਰਾ ਵਿਚ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਲਿਖਿਆ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਪੁਰਾਤਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਭਗਤਾਂ/ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 

ਬੀੜ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨਾਲ ਸੈਬਧਿਤ ਕਲਪਿਤ 

ਵਿਵਰਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋ ਬਾਦ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਗੰਥਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬੀੜ 

ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੈਗ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ । 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਗੌ੍ਥਾਂ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ 

ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ : 

(1) ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ (ਅਧਿਆਇ 4)-- ਇਹ 

ਰਚਨਾ ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ (ਗੁਰਮਤ ਮਾਰਤੰਡ", ਪੰਨਾ 

94 ਧੈਰ-ਟਿੱਪਣੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਨ 1833 ਈ. (ਸੈਮਤ 

1896 ਬਿ.) ਵਿਚ ਆਰੈਭ ਹੋ ਕੇ ਸੈਨ 1843 ਦਈ. 

(1900 ਬਿ.) ਵਿਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ 

ਰਚੈਤਾ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗੀਏ ਅਤੇ 

ਭਾਈ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੌੱਕੀਵਾਲੇ ਸਨ। 

(2) ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਯ (ਰਾਸ 3, ਅੰਸੁ 33 ਤੋਂ 50 ਤਕ) 

-- ਇਹ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਨ 

1843 ਈ. (ਸੰਮਤ 1900 ਬਿ.) ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ 

ਸੀ। 

(3) ਤਵਾਰੀਖ਼ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ” (ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ) - ਇਹ 

- ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 

ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਸੈਨ 1891 ਈ. (1948 ਬਿ.) 

ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 

ਦੀ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸੈਮਤ 1661 ਬਿ. (1604 ਈ.) 

ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਬੈਸਾਵਲੀਨਾਮੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 

1658 ਬਿ. (1601 ਈ.) ਵਿਚ ਸੰਪੂਰਣ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ 

ਗਿਆ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਵ-ਵਰਤੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਇਸ 

ਗੰਥ ਦੇ ਸੈਪਾਦਨ ਦਾ ਕੰਮ 1601 ਈ. ਵਿਚ ਮੁਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 

ਪਰਵਰਤੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 1604 ਈ. 

ਵਿਚ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਸੈਨ 1604 ਈ. 

ਨੂੰ ਹੀ ਬੀੜ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਲ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ 
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“ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ” (ਵੇਖੋ) ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਬੀੜ ਦੇ ਤਤਕਰੇ 

ਉਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ - ਸੰਝਤ 5੬੬੧ ਤੀ ਭਾਦਉ ਵਦੀ 

ਏਕਸ' ੧ ਪੰਥੀ ਿ/ਖ ਪਹੁਦੇ / 

ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਰਚਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ 

ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪੰਥ ਲਈ 

ਧਰਮ-ਗੰਥ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਝ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 

ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਤੋ' ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ 

ਇਕੱਠਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਰੀਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪਰੀਖਣ ਕੀਤਾ 

ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿਤਾਰ ਕੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸੈਪਾਦਨ 

ਕੀਤਾ। ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਨਿਭਾਈ। 

ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ 

ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਥਮ ਸੈਕਲਨ ਅਤੇ 
ਸੰਪਾਦਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਆਰੈਭ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੀੜ 

ਲਿਖਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ 

ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੁਝ ਪੁਰਾਤਨ ਬੀੜਾਂ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਉਕਤੀਆਂ ਤੱ 

ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੈਧ ਵਿਚ ਦੋ ਬੀੜਾਂ ਤੋ ਕੁਝ 

ਉਕਤੀਆਂ ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਸੰ.1716 ਬਿ. ਦੀ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਰਾਇ 

ਦੇ ਡੇਰੇ, ਡੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿਚ ਸੁਰਖਿਅਤ ਬੀੜ।ਸ. ਜੀ ,ਬੀ.ਸਿੰਘ 

ਅਤੇ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿਚ 
ਸੈਕਲਿਤ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 'ਸੁਧ ਸਾਗਰ ਸੁਰਿਤਰ 

ਚਿੰਤਾਮਣੀ” ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ - “ਇਹ ਸਬਦ ਪੰਜਵੇਂ 

ਮਹਲੇ ਦੇ ਗਰੈਥ ਉਪਰਹੁ ਲਿਖਿਆ””। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ “ਸਲੋਕ ਵਾਰਾ 

ਤੇ ਵਧੀਕ” ਪ੍ਕਰਣ ਦੇ ਮਹਲੇਂ ਚੌਥੇ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ 

ਲਿਖਿਆ ਹੈ -- “ਇਤਨੇ ਸਲੋਕ ਪੰਜਵੇਂ ਮਹਲੇ ਕੇ ਗਿਰੈਥ 

ਉਪਰਹੁ ਲਿਖੇ।” ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਕਤੀਆਂ ਤੋ' ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ 

ਕਿ ਮਹਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ-ਭੂਤ ਗਰੰਥ ਉਸ ਵੇਲੇ 

ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਬੀੜ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ 

ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਦੂਜੀ ਬੀੜ ਭਾਈ ਰਾਮਰਾਇ ਦੀ ਸੈ. ੧749 ਬਿ. 

ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 

ਆਪਣੀ ਅਣਛਪੀ ਪੁਸਤਕ (“ਗੁਰ ਸਬਦ ਵਿਗਾਸ”) ਵਿਚ 

ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੱਤਰਾ 1027 

ਉਪਰ ਬੀੜ ਦੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਧਨਵਾਦ ਦਾ ਸੂਚਕ ਇਕ 

ਬਾਣੀ-ਅੰਸ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਮਹਾਤਮ 
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ਉਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸ਼ੁੱਧ 
ਪਾਠਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ - “ਧਰ ਜੀਅੜੇ 
ਤੂੰ ਏਕਾ ਟੇਕਾ ਲਾਹ /ਵਡਾਣ? ਆਸ# ਨਾਨਕ ਨਾਮ /ਧਿਆ/ਇ 
ਤੂੰ ਕਾਰਜ ਆਵੈ ਰਾਸ /੧ # ਸ਼ਾ ਸ਼ਾਲੇ ਜੀ ਕੰ ਅਹੰਗਿਆ ਹੈ ਲੇ 
ਏਸ਼ ਨੂੰ [ਮਿਆਰ ਲਾਇ ਕੰ ਪੜੇਗਾ ਸ਼ਣੰਗਾ// /ਤਿਸ਼ ਕਾ 

ਫੜ ਚੰਦਾ ਦੇ ਗਰੰਥ ਕਾ ਨਕਲ਼ ਫੜੇ ਚੰਦ ਕਾ /ਗਰੰਥ ਮਹਕਰ 

ਕੇ 'ਰੰਲ ਦਾ ਨਕਲ ੁਹਕਰ ਕਾ /ਗਿਰੰਥ ਵਡੇ /ਗਿਰੰਥ ਨਗੱਲਿ 

ਮ/ਧਿਆ ਹੈ ਪੰਜਵੇਂ ਮਹਲ ਗਰਦਾਸ਼ ਭਲ ਪਾਸ਼੍ਹੰ /ਲਿਖਵ/ਇਆ 

ਸੰ ਜੇ ਓਸ /ਗਿਰੰਥ ਨਗੱਲ ਸ਼ੋਧੈ ਸੈ ਗਿਰੰਥ ਸ਼ਧ ਹੋਵੈ / ਲੇ ਫੋਰ 

/ਗਿਰੰਥਾ ਸੋਧਿਆ ਲੌਂੜੀਆ ਤਾ ਜਗਨੇ ਬਾਹਮਣ ਦੇ ਿਰੰਲ ਨਾ/ਲ 
#ਧਾ ਕਰੇ ਲਇਓ ਹੌਰਨਾਂ /ਗਿਰੰਥਾਂ ਨਾਲਹੁ ਜਗਨੇ ਬ੍ਰਹਮਣ ਦਾ 

/ਗਾਰੰਥ ਸਰਧਾ ਕੀਤਾ ਪਹਕਰ ਦਾ ,ਨਿਰੰਥ ਜਗਨੰ ਦੇ ਗ਼ਿਰੰਥ 

ਨਾਲ ਸ਼ਹਿ ਕੀਆ ਹੈ/” ਇਸ ਉਕਤੀ ਤੋ' ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 

ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੋਧਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਗੰਥ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ 
ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। 

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਸ ਚਾਰ 

ਹੋਰ ਲਿਖਾਰੀ ਵੀ ਸਨ। ਜੋ ਭਾਈ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਥਰ ਅਨੁਸਾਰ 

ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਣੀ 
ਲਿਖਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ - ਭਾਈ ਸੰਤ ਦਾਸ਼ ਤੇ ਹਰੀਆਂ ਸੁਖਾ 
ਮਨਸਾ ਰ% / ਲਿਖਦੇ ਜਾਨ ਸ਼ੋ ਚਾਠੇ /ਲਿਖ਼ਾਲੀ ਲੇ ਸ਼ਾਹਹਿਲ਼ 

ਕਾਰਨ ਝਥਾਨੁ । 37। (ਚਰਣ ਪੰਜਵਾਂ)। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗੰਥ ਤਿਆਰ 
ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 

ਇਕਤਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। 
ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਹੀ ਹੋਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਪੂਰਵ- ਵਰਤੀ 
ਤਿੰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛੇ ਸੰਕੇਤ 
ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਪਾਸ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 
ਸੁਰਖਿਅਤ ਸੀ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਅਨੇਕ 
ਪੋਥੀਆਂ, ਗੁਟਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਠਨ-ਪਾਠਨ ਲਈ 

ਤਿਆਰ ਕਰ ਅਤੇ ਕਰਵਾ ਲਏ ਸਨ। ਪਰ ਚੂੰਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 
ਦਾ ਸੈਪਾਦਨ ਕਰਨ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੋਤ-ਸਾਮਗੀ ਨੂੰ 
ਉਹ ਵੇਖੇ ਬਿਨਾ ਛਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੰਦੇ ਸਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਆਪ 
ਨੇ ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦਮ 
ਕੀਤਾ। 
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ਸਿੱਖ-ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ 
ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਪਾਸੋਂ ਪੋਥੀਆਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ 

ਸਿਦਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਸਫਲਤਾ ਨ ਮਿਲਣ ਤੇ ਖ਼ੁਦ 

ਚਲ ਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੋਹਨ ਦੇ ਚੌਬਾਰੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਕੇ 'ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ 

ਊਚੇ ਮੰਦਰ ਮਹਲ ਅਪਾਰਾ” ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ। 
ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਪਸੀਜ ਗਿਆ ਅਤੋਂ ਪੋਥੀਆਂ ਗੁਰੂ 
ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਭੇਂਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੇ ਵਾਚਣ 

ਉਪਰੈਤ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਆਦਿ 

ਵਿਦਵਾਨ “ਮੋਹਨ” ਸ਼ਬਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੈਬੋਧਿਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। 

ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਤਿਮ 

ਪਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ “ਮੋਹਨ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
_ ਵਿਅਕਤੀ-ਸੂਚਕ ਹੈ -- #ਹਨ ਤੂ ਸਫਲ ਫੱਲਿਆ ਸ਼ਣੂ 
ਪਰਵਾਰ ਮੰਹਨ ਪੜ੍ਹ ਆੰਤ ਭਾਈ ਕੁਟੰਲ ਸ਼ੰਡਿ ਤਾਨੇਂ / ਤਾ/ਨਿਆ 
ਜਹਾਨ ਲਾਇਆ ਆੱਭਮਾਨ /ਜੋਨਾੰ ਦਰਸਨ ੫ਾਇਆਾ।... 

(ਗੁਗ੍ਰ.੨੪੮)। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ 
ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਵਿਚਲੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 
ਰਬਾਬੀਆਂ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕੌਠਸਥ ਜਾਂ ਸੁਰਖਿਅਤ ਬਾਣੀ 
ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ 
ਘੋਖ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖ-ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ-ਸਾਮਗ੍ਰੀ 
ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਸਨ ਚਿੱਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ 
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ - ਹਮ ਧਨਵੰਤ ਭਾਗਾਠ ਸ਼ਚ ਨਾਾਇ/ 
ਹਨ ਗੁਣ ਗਾਵਹ ਸਹਜ ਸੁਭਾਇ/ ੫7 ਦਾਦੇ ਦਾ ਖੋਲ 

/ਡਠਾ` ਖਜ਼ਾਨਾ/ ਤਾ ਮੇਰੇ ਆਨੇ ਭਇਆ /ਨਿਧਾਨਾ/ ਰਤਨ 
ਲਾਲ ਜਾ ਕਾ ਕਛੂ ਨ ਮੰਲ/ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਅਸ਼ੁਟ ਅਤੌਲ/ 
(ਗੁ.ਗ੍ੰ.੧੮੫-੮੬)। 

ਬਾਣੀ ਸੋਬੰਧੀ ਸਾਮਗ੍ਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਗੁਰੂ 
ਜੀ ਨੇ ਸੋਧ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜਿਆ 
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੁਗਤ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੈਪਾਦਨ 
ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਆਦਿ-ਬੀੜ- ਤੋਂ ਅਗੇ ਉਤਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ । ਗੁਰੂ 
ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੈਨ 1864 ਈ. ਤਕ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ 
ਹੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਉਤਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰੂ-ਧਾਮਾਂ ਅਤੇ 
ਸਿੱਖ-ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਪਾਸ ਆਦਰ-ਪੁਰਵਕ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰਹੇ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥ -ਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਰ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ 

ਹਨ। 

ਪਹਿਲੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੁਆਰਾ ਸੈਨ 1604 ਈ. 
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ਵਿਚ ਸੰਪਾਦਿਤ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਮੂਲ 

ਬੀੜ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਸੋਢੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਸ 

ਸੁਰਖਿਅਤ ਦਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਦੂਜੀ, ਭਾਈ ਬੈਨੋ ਵਾਲੀ (ਖਾਰੀ) ਬੀੜ ਜੋ ਭਾਈ 

ਬੰਨੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਮਾਂਗਟ ਲੈ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਅਥਵਾ ਲਾਹੌਰੋ' 

ਜਿਲਦ ਬੈਨਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਈ ਲਿਖਾਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਮੂਲ ਬੀੜ 

ਦੀ ਨਕਲ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ। ਇਹ ਬੀੜ ਮੂਲ ਬੀੜ ਤੋ 

ਤੁਰਤ ਬਾਦ ਲਿਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਬਾਣੀਆਂ 

ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 

ਤੀਜੀ, ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ 

ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਲਿਖਵਾਈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ 

ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ। “ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ” ਦੀ ਸਹੀ 

ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਮਤ-ਭੇਦ ਹੈ। ਕੋਈ 'ਸਾਬੋ 
ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ” ਵਾਲਾ ਦਮਦਮਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦਪੁਰ 

ਵਿਚਲੇ ਦਮਦਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬੀੜ ਦਾ ਲਿਖਣ-ਸਥਾਨ ਨਿਸਚਿਤ 

ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਧੀਰ-ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਲੋ 

ਜਦੋ' ਮੂਲ ਬੀੜ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਵਲੋ' ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਨੇ ਦੇਣੋ' ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ 

ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉੱਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ 

ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸੇ ਬੀੜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ 

ਨੇ ਗੁਰੂ-ਪਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 

ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਭੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 

ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤਕ ਰੀ੍ਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਨੋਕ 

ਉਤਾਰੇ ਹੋ ਚੁਕੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਉਪਲਬਧ 

ਹਨ। 

ਚੌਥੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 

ਭਾਈ ਬੈਠੋ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਇਕ ਉਤਾਰੇ ਦਾ ਮੁਲ ਬੀੜ ਨਾਲ 

ਮਿਲਾਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਯਥਾ-ਸਥਾਨ 

ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਉਤਾਰੇ 

ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਧਰਮ-ਧਾਮਾਂ ਉਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਵਾਏ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਉਤਾਰ ਜਾਂ 

ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਬੀੜਾਂ ਦਾ ਵਿਵਰਣ 

“ਪੁਰਾਤਨ ਬੀੜਾਂ” (ਵੇਖੋ) ਇੰਦਰਾਜ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਵਿਚੋਂ ਅਧਿਕਤਰ ਉਤਾਰੇ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਦੇ ਮਿਲਦੇ 

ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਪੂਰਵਕ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 

ਮੂਲ ਬੀੜ ਨੂੰ ਉਦੋ' “ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ 

ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਇਸ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਘੋਸ਼ਿਤ 

ਸੰਬਤ 

ਕਰਦੇ ਸਨ (“ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸਰ ਦਾ ਥਾਨੁ”-੧੨੨੬)। ਸੱਤਵੇਂ 

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ` ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ” ਕਿਹਾ ਜਾਣ 

ਲਗਿਆ। ਬੈਸਾਵਲੀਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਦ 

“ਦਸਮ-ਗ੍ੰਥ” ਨਾਲੋ' ਨਿਖੇੜਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ 'ਆਦਿ-ਗੁੰਥ' 

ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਨੌਵੇਂ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ? ਅਕਤੂਬਰ 1708 

ਨੂੰ ਗੁਰੂ-ਗੱਦੀ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇਹ-ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ। 

ਸੈਪੁਟ-ਪਾਠ : ਗੁਰੂ ਗੋਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਪਾਠ “ਅਖੰਡ-ਪਾਠ” 

ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਾਠੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 

ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਕ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਚੁਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ 

ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਸਲੋਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਤੋ ਬਾਦ ਉਸੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ 

ਪ੍ਕ੍ਿਆ ਆਦਿ ਤੋਂ ਅੰਤ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਠ 

ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁਗਣਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ` 

'ਸੈਪੁਟ” ਸੈਸਕ੍ਿਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ 

ਹੈ ਕਟੋਰਾ, ਕਸੋਰਾ ਜਾਂ ਅੰਜਲੀ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਨਾਤਨ-ਧਰਮੀ 

ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮੰਤੁ ਦੇ ਆਦਿ-ਅੰਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 

ਪਦ ਦੇ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪਕ੍ਹਿਆ ਨੂੰ ਸੰਪੁਟ ਪਾਠ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। 

ਇਸ ਤੋੱ' ਭਾਵ ਹੈ ਮੰਤੁ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਦ ਰਾਹੀਂ ਲਪੇਟਣਾ। 

ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਪੁਟ ਪਾਠ ਇਸ 

ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੰਬੂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਪਰਦੇ ਪਿਛੇ 

ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਠ ਭਾਵੇਂ ਤੰਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁਣਿਆ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਾਠੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ 

ਆਉਂਦੇ । ਪਰ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨ ਖਾਣ ਕਾਰਣ 

ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਚਲਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। 

ਸੰਪ੍ਦਾਈ ਟੀਕਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ : ਵੇਖੋ 

“ਟੀਕਾ-ਸੈਪ੍ਦਾਈ ਟੀਕਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ'। 

ਸੈਬਤ : ਇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸੈਸਕ੍ਿਤ ਦੇ 'ਸੰਮਤ” ਜਾਂ 

'ਸੈਮਤ੍ਸਰ” ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੈਧ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ 

ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭੇਦ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਹੈ ਗ੍ਹ-ਸੈਮਤ , 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਗ੍ਹ (ਨਛਤ੍) ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਚਾਰ 

ਯੁਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸ਼ਤ੍ ਵਿਚ 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਮਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਰੈ 

ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਮਤ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਮਤ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ 



ਸੋਭਉ 

ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੀਜਾ ਹੈ ਰਾਜ-ਸੈਮਤ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਬੈਧ ਰਾਜ-ਪਰੈਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ' ਗ੍ਹ-ਸੈਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਆਦਿ 
ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਹਿੰਦੂ-ਸਮਾਜ ਸਾਹਾ (ਸ਼ੁਭ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਦਿਨ) 
ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਸੈਮਤ ਨੂੰ 

ਪਹਿਲੇ ਭੇਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਸੰਥਾਤਾ 

ਸ਼ਾਹਾ /ਲਿਖਆ /ਮਲੈ ਕਾਨ ਪਾਵਹੁ ਤੋਲ / ਦੇਹ ਸ਼ਜਣ 
ਆਗਨੀਸੜਆ /ਜਿਉਂ ਹੋਵੈ ਸ਼ਾਹ /ਨੂਓਂ ਅਲ /(ਗੁ.ਰੀ .੧੫੭)। 

ਸੈਭਉ : ਵੇਖੋ 'ਸੈਤੰ”। 

ਸੈਮਨ : ਇਸ ਨਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ 'ਚਉਬੋਲਾ” ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ 
ਹੈ। ਇਹ ਮੂਸਨ ਦਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਲੋਕ-ਕਥਾ ਦਾ ਪਾਤਰ 
ਸੀ। ਵੇਖੋ “ਮੂਸਨ”। 

ਸ਼੍ਵਣ (ਭਗਤੀ) : 'ਸ਼੍ਵਣ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੁਣਨਾ। 
_ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿਚ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਤ ਨੂੰ 
ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ 'ਸ਼੍ਵਣ” (ਭਗਤੀ) ਹੈ। ਇਸ਼ਟ-ਦੇਵ ਦੇ 
ਯਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਉਤੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋੱ' ਹੀ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 
ਮਿਲਦਾ ਹੈ। “ਨਾਰਦ-ਭਕ੍ਤਿ-ਸੂਤ੍” (82) ਵਿਚ ਗੁਣ- 
ਮਹਾਤਮ-ਆਸਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਵਣ 
ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। 'ਭਾਗਵਤ-ਪੁਰਾਣ” 

(7/5/23-24) ਵਿਚ ਨਵਧਾ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਸ਼੍ਵਣ ਨੂੰ 
ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

“ਜਪੁਜੀ” ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਚਾਰ ਪਉੜੀਆਂ 
(8-11) ਵਿਚ ਇਸ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਉਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਵਣ ਦੁਆਰਾ ਸਾਧਾਰਣ ਸਾਧਕ ਵੀ 
ਸਿੱਧ, ਪੀਰ, ਸੁਰ, ਨਾਥ ਦੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

`_ ਅਤੇ ਕਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। “ਜਪੁਜੀ” ਦੇ 
`_ਹੋਰ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ੁਵਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ 

__ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੈਧੀ 
ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਵਣ ਦੀ “ਜਪੁਜੀ” ਵਿਚ ਪ੍ਤਿਪਾਦਿਤ 
“ਸੁਣਿਐ” ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਤਾਂ ਪੇਮ-ਤੱਤ੍ਰ ਪ੍ਧਾਨ 
ਹੈ, ਨਿਰਾ ਅਨੁਸ਼ਠਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਗਾਵਆ 
ਨੁਣਆ ਮੰਨੇ ਰਕੀਆੰ ਭਾਉਂ, ਸ਼ੱਣਿਆ ਅਨਿਆਂ ਆਨੇ ਕੀਤਾ 
.ਭਾਓਂ / ਇਥੇ ਸ਼੍ਵਣ, ਮਨਨ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ 
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ਸਮਾਨ ਪੰਕਤੀ ਵਿਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ 

ਕੁਝ ਪ੍ਰਮ-ਪਰਾਇਣ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ । ਗੁਰੂ 

ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸ਼੍ਵਣ (ਭਗਤੀ) ਵਿਚ ਮਗਨ ਸਾਧਕਾਂ ਉਤੇ 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ - /ਤਨ ਘ/ਲਿ 

&ਮਆਾਈੰ /ਜਨ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ਣਿਆ ਰਾਮ /(ਗੁ.ਗੁ.੫੭੭)। ਵਿਸਤਾਰ 

ਲਈ ਵੇਖੋ “ਸੁਣਿਐ (ਨਾਮ ਸੁਣਨਾ)।” 

ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ : ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ 
ਚਾਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਬ੍ਹਮ, ਜੀਵ, 
ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਥਾਂਵਾਂ 
`ਤੇ ਬਾਣੀਕਾਰ ਨੇ , ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 
ਮਾਨਤਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਜੋ 
ਕਥਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਤਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ 
ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੈਬਧੀ ਧਾਰਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਸੈਬੈਧੀ ਭਾਰਤੀ 
ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਇਕ ਲੈਬੀ ਪਰੋਪਰਾ ਹੈ। ਵੇਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਅਗਨੀ, 
ਕਿਤੇ ਇੰਦ , ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ੂਕਰਮਾ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵਰੁਣ ਦੁਆਰਾ 

ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਵਿਚ 
ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਬ੍ਹਮ ਤੋ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਜਿਵੇਂ ਅਗਨੀ ਤੋਂ ਅਸੋਖ ਚਿੰਗਾਰੀਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰ ਖ਼ਤਮ 
ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਤੋ' ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਵਿਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

('ਮੁੰਡਕ-ਉਪਨਿਸ਼ਦ'-2/1/1)।'ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਉਪਨਿਸ਼ਦ” (6/4) 

ਵਿਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ-ਕੁਮ ਉਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਜੈਨ-ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦਵ੍ਯ-ਸੰਯੋਗ ਤੋ' ਸੈਸਾਰ ਦੀ 

ਉਤਪੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੱਤ ਅਤੇ ਅਨਿੱਤ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੌਧ-ਮਤ ਵਾਲੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਸੱਤਾ ਸਮਝਦੇ 
ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨ ਰਖਣ ਕਾਰਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਮੰਨਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ 
ਨਹੀਂ ਉਠਦਾ। _` 

ਨਿਆਇ-ਸ਼ਾਸਤ੍ ਵਾਲੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸੈਸਾਰ ਦਾ 
ਸਿਰਜਕ, ਪੋਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸੈਹਾਰਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ 

ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸੁੰਨ ਤੋ' ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਪਰਮਾਣੂ , 
ਦਿਕ, ਕਾਲ, ਆਕਾਸ਼, ਮਨ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਆਦਿ ਉਪਦਾਨਾਂ 
ਤੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਂਖ੍ਯ ਦਰਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਸੈਸਾਰ ਦਾ 

ਆਦਿ ਕਾਰਣ ਹੈ, ਜੋ ਨਿੱਤ, ਜੜ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। 
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ਇਸ ਦਾ ਲਕ੍ਸ਼ “ਪੁਰਸ਼” ਦੀ ਉਦੇਸ਼ਪੁਰਤੀ ਤੋ ਭਿੰਨ ਹੋਰ ਕੁਝ 

ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੋਗ-ਸ਼ਾਸਤ੍੍ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੀ ਸਾਂਖ੍ਯ-ਮਤ 
` ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਕ੍ਿਤੀ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਸੰਯੋਗ 
ਨਾਲ ਸੈਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਆਰੋਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਯੋਗ ਦਾ 
ਅੰਤ ਹੋਣ ਤੇ ਪ੍ਰਲਯ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਅਦ੍ੈਤ-ਵੇਦਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ਹਮਾ, ਚੈਤਨ੍ਯ, ਸਤਿ, 

ਨਿਰਗੁਣ, ਨਿਰਾਕਾਰ, ਸੱਚਿਦਾਨੰਦ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਨਾਲ 

ਸੈਬੈਧਿਤ ਬ੍ਹਮ ਈਸ਼ਰ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ 

ਕੋਈ ਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਕੇਵਲ ਲੀਲਾ ਲਈ 

ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 

ਦਾ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਣ ਹੈ । ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਅਸਮਾਨ ਅਵਸਥਾ ਕਰਕੇ 

ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਮੇ ਗੁਣ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ 

ਕਾਰਣ ਪੰਜ ਸੂਖਮ ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 
ਆਕਾਸ਼, ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਯੂ , ਵਾਯੂ ਤੋਂ ਅਗਨੀ, ਅਗਨੀ ਤੋੱ 

ਜਲ ਅਤੇ ਜਲ ਤੋਂ ਪ੍ਿਥਵੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਪੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਜ 

ਸਥੂਲ ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ 

“ਪੰਚੀਕਰਣ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕ੍ਰਿਆ “ਵਿਵਰਤ” ਜਾਂ 

“ਅਧਿਆਸ” ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਮਾਨੁਜਾਚਾਰਯ ਅਨੁਸਾਰ 

ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜਗਤ ਉਤਨਾ ਹੀ ਸਚ ਹੈ, 

ਜਿਤਨਾ ਬ੍ਹਮ। ਵੇਦਾਂਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਲ 

ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਂਖ੍ਯ-ਮਤ ਜਾਂ ਵੇਦਾਂਤ-ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 

ਹੀ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪ੍ਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

ਇਸਲਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਕੇਵਲ 'ਕੁੰਨ” (ਹੋ ਜਾ) 
ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਅਭਾਵ ਤੋਂ' ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। 

ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸੰਕਲਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿਚ 

ਸਿ੍ਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ 
ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 

ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤੁ ਦੀ ਉਲਝਨ ਵਿਚ ਨਹੀ ਫਸੇ। 

_ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਸਾਧਕ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਉਹ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 

ਨੇੜਿਓਂ ਵੇਖ ਚੁਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 

ਲੀਲਾਮਈ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੀਲਾ ਬਾਰੇ ਸਿਵਾਏ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਸਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ 

ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਿਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਰਚੈਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 

ਨਿਥੜ੍ਣ ਵਿਚ ਰਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ -- ਸਚ ਖੋਲ ਤੁਮਾਰਾ ਅਗਮ 

ਅਪਾਰਾ ਤੁਧੁ /ਲ੍ਨੂ ਕਉਣੁ' ਝਝਾਏ/ (ਗੁ.ਗੰ.੭੬੪)। ਉਸ ਨੇ 

ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੀ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਕੰਮ 
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ਉਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ - ਤਧ ਆਪੇ ਜਗਤ ਓਪਾਇਕੰ 

ਤਹ ਆਪੇ ਧੰਧੈ ਲ/ਇਆ/(ਗੁ.ਰੋ.੧੩੮)। ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਰਖਣ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

ਧਰਮ-ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ -- ਨਾਨਕਾ ਜੀਆ 

ਉਪਾਇ ਕੰ /ਲਿਖ ਨਾਵੈ ਧਰਮ ਝਹਾਇਆ / (ਗੁ ਗੰ .੬੩)। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ 

ਕਾਰਣ ਅਤੇ ਕਰਤਾ ਦੋਵੇ' ਹੈ। ਇਥੇ ਉਹ ਸਾਂਖ੍ਯਵਾਦੀਆਂ 

ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਂਖ੍ਯਮਤ ਵਾਲੇ ਸਿ੍ਿਸ਼ਟੀ ਦਾ 
ਮੂਲ ਕਾਰਣ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕ੍ਿਤੀ ਦੋਵੇ' ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਪ੍ਕ੍੍ਿਤੀ (ਕੁਦਰਤ) ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਸਭ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। 'ਪੱਟੀ” ਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ 

ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੀਲਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ 
ਲਈ ਪੰਜ ਤੱਤ੍ਰਾਂ ਤੋਂ ਜਗਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਵੇਸ਼ ਧਾਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਦਾ 

ਹੈ। ਉਹੀ ਜੜ-ਚੇਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਬਾਹਰ ਰਮਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ 
- ਪੰ ੫/ਤਿਸ਼ਾਹ ਪਠਲੈਸ੍ਰ ਵੇਖਣ ਕਓਂ ਪਰਪੰਚ ਕੀਆ / 

ਦੋਖ ਝੂੜੈ ਸਭੁ ਕਛੁ ਜਾਣੰ ਅੰਤਰਿ ਬਾਹ/ਨ ਗੰਢ ਗੱਹਆ / 

(ਗੁ ਗੰ.੪੩੩)। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਨੂੰ 

ਈਸ਼ਵਰੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। 
ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ 

ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿ੍ਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 

ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਠਿਨ ਦਸਦੇ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 
ਕਿਹੜੀ ਘੜੀ, ਰੁਤ ਜਾਂ ਮਹੂਰਤ ਸੀ? ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ 

ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 
ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ਸਹੀ 

ਤੱਥ ਉਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਇਸ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ 

ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਵਲ 

ਇਸ ਦੇ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ - ਜਾ ਕਰਤਾ #ਿਰਠਨੰ ਕਉ ਸਾਜੇ 

ਆਪੈ ਜਾਣੰ ਸੋਈ /(ਗੁ ਗੰ .੪)। 

“ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ” ਵਿਚ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਕਿ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ 

ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁੰਨ ਕਿਥੇ ਵਸਦਾ 

ਸੀ? ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ 

ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸਮਾਦੀ ਹੈ।ਉਸ ਵੇਲੋਂ ਸੁੰਨ ਆਪਣੇ 

ਆਪ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਤੋ ਭਾਵ ਕਿ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਤਿਸ਼ਠਿਤ ਸੀ। ਆਮਦ 
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ਕਾਉਂ /ਝਿਸ਼ਮਾਦ ਸੰਚਾਰ ਕਾਲੀਅਲੇ ਸੰਨ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਲ਼ ਲੀਆ/ 

(ਗੁ.ਗੰ.੯੪੦)। ਮਾਰੂ ਸੋਲਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 

ਪੂਰਵਾਵਸਥਾ ਦਾ ਚਿਤ੍ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਅਨੰਤ ਯੁਗਾਂ 

ਤਕ ਘੁਪ ਹਨੇਰਾ ਸੀ। ਨ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੀ, ਨ ਹੀ ਆਕਾਸ਼। 

ਉਦੋਂ ਨ ਦਿਨ ਸੀ ਨ ਰਾਤ, ਨ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨ ਸੂਰਜ 

ਆਦਿ - ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੰਨੂਕਾਰਾ/ ਧਗੰਣਿ ਨ ਗਗਨਾ 

ਹੁਕਮ ਅਪਾਰਾ / ਨਾ /ਦੇਠ਼ ਠੈਂਨੇ ਨ ਚੰਦੁ ਨ ਨੂਰਲੁ ਸ਼ੰਨ ਸਮਾਧਿ 

ਲਗਾ/ਇਦਾ /(ਗੁ .ਰ੍ੰ.੧੦੩੫)। 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ` ਪਹਿਲਾਂ “ਸੁੰਨ” ਹੀ 

ਵਿਆਪਤ ਸੀ। ਸੁੰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਵਣ, ਪਾਣੀ, ਅਗਨੀ, ਤਿਦੇਵ 

ਆਦਿ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਹੋਈ - ਸੰਨ ਕਲਾ ਅਪਰੰਪਰ 

ਧਾਠੀ/ %7੫ /ਨਰਾਲਨ/ ਅਪਰ %ਪਾਗੀ / ਆਪੈ ਕੁਦਰ/ਤ ਕਾਰ 

ਕਾਨ ਦੇਖੈ ਨੰਨ੍ਹ ਲੰਨ ਉਪ/ਇਦਾ/ ਪਉਣ ਪਾਣ? ਸੁਨ ਤੋ 
ਸਾਜੇ /ਸ੍ਰਿਸੱਟ ਉੱਪਾ/ਇ ਕਾਇਆ ਗੜ ਰਾਲੇ / ਅਗਨੇ ਪਾਣਾ 

ਜਾਇ ਜੋਤਿ ਤਮਾਗਾੰ ਸੰਨੇ ਕਲਾ ਰਹਾ/ਇਦਾ/(ਗੁ ਗੰ .੧੦੩੭)। 

ਇਥੇ ਸੁੰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੈਸਾਰ ਦੀ 

ਸਿਰਜਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਕ-ਮਾਤਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ ਸਮਾਹਿਤ ਸਨ। ਜਦ ਰੂਪ, ਰੈਗ, ਰੇਖਾ, 

ਆਕਾਰ, ਪੁਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

ਗੁਰੁ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਦੇ 

ਤਿੰਨ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ -- 

(1) ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਸਿ੍ਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ। 

(2) ਓਅੰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ। 
(3) ਹਉਮੈ ਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰਿਸਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ (ਹੁਕਮ, ਓਅੰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਉਮੈ) ਬਾਰੇ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੈਬਧਿਤ ਇੰਦਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਥੇ 

ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਕਥਨੀਯ ਹੁਕਮ 

ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ 

ਹੈ -- ਹਕਮਆੰ ਹੋਵ/ਨੇ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨ ਕਹਿਆ ਜਾਈ / 

ਹੁਕਾਆੰ ਹੌਵਨਿ ਜੀਆ ਹਕਾਨ /#ਲੰ ਵਡਿਆਈ /(ਗੁ ਗੰ .੧) 
ਦੂਜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਓਅੰਕਾਰ ਤੋਂ` ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ 

ਉਤਪੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। “ਓਅੰਕਾਰ” ਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ 

ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਓਅੰਕਾਰ 

ਤੋਂ ਬ੍ਹਮਾ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਹੋਈ, ਓਅੰਕਾਰ ਤੋ ਹੀ ਪਰਬਤਾਂ 

ਅਤੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਓਅੰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 

ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉੱਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ 'ਓਨਮ” ਅੱਖਰ 

ਹੀ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰ-ਤੱਤ੍ਹ ਹੈ - ਓਅੰਕਨਠੇ ਸ਼ੁਹਮਾ 
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ਉੱਤਪ/ਤਿ / ਓਅੰਕਾਡ ਕ7ਆ ਸੰਤਨ /ਚਾੱਤਿ/ ਓਅੰਕਹੰਠੇ ਸ਼ੈਲ 

ਜੁਗ ਭਏ / ਓਆੰਕਾ/ਨ ਬੰਦ /ਨਿਰਮਏ /... ਓਨਮ ਅਖਰ 

'ਤ੍ਰਿਤਵਣ ਸ਼ਾ / (ਗੁ .ਰਰੰ.੯੨੯-੩੦)। 

ਤੀਜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ “ਹਉਮੈ” ਦੁਆਰਾ ਸਿ੍ਿਸ਼ਟੀ 

ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। “ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ” ਵਿਚ ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ 

ਪ੍ਸ਼ਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਿ ਜਗਤ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਕਿਸ ਕਿਸ ਢੰਗ 

ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਉਮੈ 

ਦੁਆਰਾ ਜਗਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇਣ 

ਨਾਲ ਦੁਖ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ 

ਬ੍ਹਮ-ਗਿਆਨ ਦੇ ਤੱਤ੍ਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਨਾਮ ਰਾਹੀਂ 
ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਹਉਮੈ /ਵਾੰਚ ਜਗ ਓਪਜੰ 

ਪੁਰਲਾ ਨਾਮ /ਵਿਸ਼/ਰਏ ਦਲ ਪਾਈ / ਗਰਮ/ਖ ਹੋਵੇ ਸ਼ ਗਿਆਨ 

ਤਤ ਲੰਚਾਨੈ ਹਉਮੈ ਸ਼ਬ/ਦ ਜਲਾਏ /(ਗੁ ਗ੍ਰੰ੯੪੬)। 

ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ-ਪ੍ਰਕ੍ਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ 
ਜੀ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਵਿਅਕਤ ਨਿਰਲਿਪਤ ਨਿਰਗੁਣ 

ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਗੁਣ ਸਿ੍ਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ -- 

ਆ/ਵਿਗੌਂਤ /ਨਰਮਾ/ਇਲ ਓਪਲੇ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸ਼ਰਗਾਣ ਥੀਆ / 

(ਗੁ.ਗੰ.੯੪੦)। 

ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਨੇ ਹੋਂਦ ਕਿਵੇ' ਧਾਰਣ ਕੀਤੀ? ਇਸ ਬਾਰੇ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ 
ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋ ਪਵਨ ਉਤਪੰਨ 

ਹੋਇਆ, ਪਵਨ ਤੋਂ ਜਲ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਹੋਈ। ਜਲ ਤੋ' ਤਿੰਨ 

ਲੌਕਾਂ - ਆਕਾਸ਼, ਪਾਤਾਲ ਅਤੇ ਮਿਤ ਲੋਕ - ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 

ਹੋਇਆ - ਸ਼ਾਚੈ ਤੇ ਪਟਨਾ ਭਾਇਆ ਪਵਨ ਤੇ ਜਲ ਹੋਇ/ 

ਜਲ ਤੇ /ਤ੍ਰਿਤਵਣੁ ਸਾਜਿਆ ਘਟ ਘਟ ਜੰਤਿ ਸ਼ਨਇ/ 

(ਗੁ.ਗੰ.੧੯)। ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 

ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤਰੈਗ-ਯੁਕਤ ਜਲ, ਅਗਨੀ ਅਤੇ ਪਵਨ 

ਨਾਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤੱਤ੍ਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਯੋਗ 

ਨਾਲ ਪੰਜ-ਭੌਤਿਕ ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੌਤਿਕ- 

ਤੱਤ੍ਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸਾਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਖਿਆ ਹੈ - ਜਲ ਤਰੰਗ 

ਅਗਨੀ ੫ਵਨੰ ਫ/ਨੇ ਡੰ ਆਲ ਜਗਤ ਓਪ/ਇਆ / ਔਸ਼ਾ 

ਬਲ ਛਲ /ਤਿਨ ਕਉ ਦੀਆ ਹੁਕਮੀ ਠਾਕ ਰਹ/ਇਆ/ 

(ਗੁ.ਗ੍ਰੰ.੧੩੪੫)। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਇਕ ਥਾਂ (ਬਿਲਾਵਲ, ਥਿਤੀ 
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3-5) ਉਤੇ ਜਗਤ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 

ਨੂੰ ਅੰਡੇ ਦੇ ਉਪਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਚਿਤਿ੍ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 

ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ 

ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਗਤ ਰੂਪੀ ਅੰਡੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਦੋ 

ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਅਤੇ 

ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ-ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਤੋਂ ਰਾਤ ਅਤੇ ਦਿਨ, ਭੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਦੇਵ ਆਦਿ 
ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ । ਫਿਰ ਵੇਦਾਂ , ਬਾਣੀਆਂ , ਖਾਣੀਆਂ, 

ਪੁਰਾਣਾਂ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਿਰਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕਰਮ ਸੈਬੈਧੀ ਕੋਈ ਮਤ-ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ 

ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮਤ-ਏਕਤਾ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਜਾਂ, 
ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤ 
ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ, ਇਤਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਕਿ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੰਚ ਭੂਤਾਂ ਤੋ ਹੋਈ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਅਨੰਤ ਦਸਿਆ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਰੂਪ ਹਨ, 

ਕਿਤਨੀਆਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ । ਕਿਤਨੇ 
ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਤਨੇ' ਹੀ ਰੂਪ-ਰੋਗ ਹਨ, 

ਕਿਤਨੀਆਂ ਹੀ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਜਾਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੀਵਾਂ 

ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕ ਵਰਗ ਹਨ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ “ਜਪੁਜੀ” (ਪਉੜੀ 17-19) ਵਿਚ ਵੀ 
ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਅਨੰਤਤਾ ਉਤੇ ਝਾਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਅਸੈਖ ਨਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੈਖ 

ਹੀ ਸਥਾਨ ਹਨ। ਮਨ, ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵੀ ਅਨੰਤ 

ਲੋਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਲਈ ਗੁਰੂ 
ਜੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ 'ਅਸੰਖ' ਪਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ' ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀਤ 
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਗੋਂ 'ਅਸੈਖ” ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਵਿਚ ਉਚਿਤ 

ਅਨੁਚਿਤ ਕਥਨ ਦਾ ਭਾਰ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਤਨੀ ਅਨੰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ “ਅਸੈਖ' 
ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਅਭਿਵਿਅਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ -- 

ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਥਾਵ / ਅਗੰਮ ਅਗੀਮ ਅਸੰਖ ਲੋਮ/ ਅਸ਼ੰਥ 

ਕਾਹਹਿ /ਨਿ/ਓ ਭਾਨ ਹੋਇ /(ਗੁਗ.੪)। “ਜਪੁਜੀ” ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ 

ਕਈ ਪਉੜੀਆਂ ਅਨੰਤਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀਆਂ 
ਹਨ, ਜਿਵੇਂ- ਪਾਤਾਲਾ ਪਾਤਾਲ ਲਖ ਆਗਾਸ਼ਾ ਆਗਾਸ਼/ਓੜਕਾ 

ਓੜਕਾ ਭਾ/ਲ ਥਕੇ ਵੇਦ ਕਹਨ /ਇਕ' ਵਾਤ /(ਗੁ.ਰੀ੍.੫)। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਸਿ੍ਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਅਤੇ 

ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਥਾਂਵਾਂ ਦਾ ਕੋਸ਼ 

ਸੈਚਾਲਨ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਸ 

ਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ ਹੀ 

ਲੈ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ - ਸੰਨ ਸਕ ਸਾਜਾੰ ਤਿਨ ਫਾਨੇ 

ਰਾਈ / (ਗੁ ਰੀ.੩੫੫) ਅਤੇ ਤੁਝ >ੇ ਉਪਜਾ/ਹ ਤੁਝ ਮਆਮੰਹ 

ਸ਼ਮਾਵ/ਹ /(ਗੁ ਰੰ .੧੦੩੫) ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁਛਣ ਦੀ ਲੋੜ 

ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਰਵ-ਗੁਣ ਸੈਪੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਕਦ 
ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੁਪ ਹਨ। ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੀ 

ਕਿਹਾ ਹੈ - ਜਾ ਕਰਤਾ /ਸੈਰਠਾੀ ਕਉਂ ਸਾਜੰ ਆਪੇ ਲਾਣੰ 

ਸੋਈ /(ਗੁ ਗੰ.੪)। 
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਜਗਤ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸੈਬੈਧੀ ਵੀ 

ਬਹੁਤ ਉਕਤੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਨੂੰ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ - (1) ਜਗਤ 

ਅਸਤਿ ਹੈ ਅਤੇ (2) ਜਗਤ ਸਤਿ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਰਸਪਰ 

ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ “ਜਗਤ ਦਾ ਸਰੂਪ' 

ਇੰਦਰਾਜ ਵਿਚ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। 

ਸਰੀ : ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਧਾਰਣ ਅਰਥ ਵਿਚ ਆਦਰ-ਬੋਧਕ ਹੈ, 
ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਰਥ ਵਿਚ ਇਹ “ਲਛਮੀ” (ਵੇਖੋ) ਲਈ ਰੂੜ੍ਹ ਹੋ 
ਚੁਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ - ਸ਼ੰਪਤ ਨਾਥ ਸ਼ਗੱਟ ਨਾਨਕ ਜਨ ਹੈ 

ਭਾਗਵੰਤ ਧਾ ਕਾਨ ਤਾਰਹੁ / (ਗੁ ਗਰੰ.੧੩੮੮)। 

ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਰਪਣ : ਵੇਖੋ “ਟੀਕਾ-ਸੀ ਗੁਰੂ 
ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਰਪਣ”। 

ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਾਵਾਂ 
ਤੇ ਥਾਂਵਾਂ ਦਾ ਕੋਸ਼ : ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ 
ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸਕਰਣ ਸੈਨ 1928 

ਵਿਚ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਤੋ, ਦੂਜਾ ਸੈਨ 1933 ਵਿਚ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ, 

ਤੀਜਾ ਸੈਨ 1959 ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋ' ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਸੈਨ 

1991 ਵਿਚ ਸਿੰਘ ਬ੍ ਦਰਜ਼, ਬਜ਼ਾਰ ਮਾਈ ਸੇਵਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 

(226 ਪੰਨੇ) ਤੋਂ ਛਪਿਆ ਹੈ। 
ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ 

ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 

ਸੈਬੈਧੀਆਂ ਦਾ, ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਆਦਿਕ 
ਦੇ ਵਡਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਦਾ ਹਾਲ 

ਦਰਜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਨਾਂਵਾਂ ਤੇ ਥਾਂਵਾਂ ਦੇ ਇਦਰਾਜ ਛਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 



ਸੁਤਿ 

ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ-ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਰੁੜ੍ਹ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ 

ਅਭਿਧਾ-ਮੂਲਕ ਅਰਥਾਂ ਅਤੇ ਸੈਦਰਭਾਂ ਤੋ' ਹਟ ਕੇ ਲਾਕ੍ਸ਼ਣਿਕ 

ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਜਾਤਿ-ਵਾਚਕ ਹੋ ਗਏ 

ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਤਲੋਕ ਨਾਲੋਂ' ਸੈਬੈਧ ਟੁਟ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯਤਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ 

ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਪਰ ਮੁਢਲੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ 

ਉਣਤਾਈਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਸਾਵਤਾਰ 
ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਹੈਸਾਵਤਾਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਾਲ ਰਲਗੜ ਕਰ 

ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਤਰ ਇੰਦਰਾਜ ਰਵਾਇਤਾਂ, ਦੈਦ- 

ਕਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। 

ਸੁਤਿ : ਵੇਖੋ 'ਵੇਦ'। 

ਸੁਸਤਿ : ਸੋਸਕ੍ਿਤ ਮੂਲ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੰਗਲ- 
ਬੋਧਕ, ਕਲਿਆਣਮਈ। ਗੂਜਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ 
ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ - /ਇਛ/ਸੈ ਜਮਾ/ਦ ਪਰਾਭਯੰ ਜਸ ਸੂਸ਼ਾਤਾ ਸ਼ਾਲਤਾ 

/ਨਿਤੰ/(ਗੁ.ਗੰ.੫੨੬)। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਯਮ ਆਦਿ 

ਨੂੰ ਪਰਾਜਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ' ਤਾਂ ਪਰ੍ਭੂ ਤੇ ਮੰਗਲਮਈ ਜਸ 

ਨੂੰ ਗਾ ਅਤੇ ਨੋਕ ਕੰਮ ਕਰ। 

ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਇਸ 
ਨਾਲ 'ਬਿਵਸਥਾ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਹਰਿ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ 

ਸੈਦਰਭ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਮਰਯਾਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ 

ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਹੈ 

- #ੂਸ਼ਤਿ /ਥੇਵਸ਼ਥਾ ਗੰਨੇ ਕੀ ਸ਼ੈਵ ਮਧੂੰਤ ਪਭ ਜਾਪਣ / 

(ਗੁ.ਗੰ.੮੨)। 

ਸੂਂਗ : ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਪਦ ਨੂੰ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 'ਸੂ-ਅੰਗ” 

(ਆਪਣਾ ਅੰਗ) ਦਾ ਤਦਭਵ ਰੂਪ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ 
“ਸਮਾਂਗ” (ਸਮਾਨ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ) ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ 

ਪਿਛੋਕੜ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ 

ਵਰਤੋ ਦੂਜੇ ਅਰਥ ਦੇ ਅਧਿਕ ਨਿਕਟ ਬੈਠਦੀ ਹੈ , ਜਿਵੇਂ ਸੈਤ 
ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ -- ਕਛੀਨ ਠਾਲਰ ਘਜ/ਹ ਆਲੇ ਲੰ ਮਨ 

ਹਉ/ਹਉਮੈ 

ਹੈ ਜੋ ਯਤਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਮੁਲ ਰੁਪ ਦਾ ਇਨ-ਬਿੰਨ ਪੁਭਾਵ 
ਨ ਦੇ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪਾਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਨਾਵਟੀਪਨ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਾਂ 

ਮਾਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਅਗੋਂ ਕਈ ਭੇਦ ਪ੍ਚਲਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, 

ਜਿਵੇਂ ਨਕਲ, ਤਮਾਸ਼ਾ, ਨੌਟੈਕੀ, ਆਦਿ। ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ 

ਸੂਂਗ ਧਾਰਮਿਕ, ਪੰਰਾਣਿਕ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ, ਤਿਲਸਮੀ ਆਦਿ 

ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭੰਡ, ਨਕਲੀਏ , ਭਗਤੀਏ , 

ਬਹੁਰੂਪੀਏ , ਬਾਜੀਗਰ ਸ੍ਰਾਂਗ ਧਾਰਣ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਕਸਬੀ ਹੁੰਦੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਜੈਨ ਕਰਕੇ ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਕਾਨੜ੍ਹਾ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ 

ਹੈ ਕਿ ਭੇਖਧਾਰੀ (ਮਨਮੁਖ) ਭਾਵੇ' ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਰੁਪ ਧਾਰ ਲਵੇ , 

ਪਰ ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਹ ਉਹੀ ਕੁਝ ਦਿਖੇਗਾ ਜੋ ਉਹ ਵਾਸਤਵਿਕ 

ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੈ -- ਆਨੋਕ ਸ਼ੂਂਗ ਕਾਛੇ ਝੇਖਧਾਨੰ / ਜਲੇ ਸ਼ਾ ਤੈਸੇ 

/ਦ੍ਰਸ਼ਟਾਗੀ/(ਗੁ ਗੰ .੧੨੯੯)। 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਚੂੰਕਿ ਸੈਸਾਰ ਸਿਰਜਨਾ ਦੀ ਬਾਜੀ 

ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਸਮੇਟ ਲੈਂਦਾ 

ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਲਈ “ਬਾਜੀਗਰ' ਅਤੇ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਸਿਰਜਨਾ 

ਲਈ 'ਸ੍ਰਾਂਗ” ਦੇ ਪ੍ਤੀਕ ਵਰਤੇ ਗਏ ਰਨ -- ਬਾਜਾਗਰ ਸੂਾਂਗ 

ਸਕੇਲਾ/ ਅਪਨੇ ਰੰਗ ਰਵੀ ਆਕੇਲਾ/(ਗੁ ਗੰ .੬੫੫)। 

ਹੂੰ 

_ਹਉ/ਹਉਮੈ : ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ 'ਹਉਮੈ” ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਜਾਂ 
ਤਿਆਗਣ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 

ਹੀ 'ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ” (ਪਉੜੀ ੬੮) ਵਿਚ ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸੁਆਲ 

ਕਰਨ 'ਤੇ, ਕਿ ਜਗਤ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਕਿਸ ਕਿਸ ਢੇਗ ਨਾਲ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੁਖ ਕਾਰਣ ਇਹ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਉਮੈ ਨਾਲ 
ਜਗਤ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਸਰਨ ਨਾਲ 

ਦੁਖ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਅਕਤੀ ਬ੍ਹਮ-ਗਿਆਨ 

ਦੇ ਤੱਤ੍ਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਹਉਮੈ ਨੂੰ 
ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ- ਹਉਮੈ #/ਵਾ/ਚ ਜਗ ਓਪਜੰ 

ਹਠ ਤਾਰਥਾ ਜਾਨੰਹ / ਦੇਖਾ ਦੇਧਂ ਸ੍ਹਾਂਗਾ ਧੰਨ ਭੂਲੇ ਭਟਕਾ ਥਾ/ਹ / 
(ਗੁ.ਗੰ.੧੩੭੧)। 

ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਚ 'ਸ੍ਹਾਂਗ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਕਲ 

ਕਰਨਾ, ਨਕਲ ਲਾਉਣਾ, ਰੂਪ ਧਾਰਨਾ, ਭੇਸ ਵਟਾਉਣਾ। ਇਸ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਹਾਂਗਿ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਰੂਪ ਧਾਰਨਾ ਜਾਂ ਨਕਲ ਉਤਾਰਨਾ 

ਪਰਖਾ ਨ /ਵਸਰਆੰ ਦੁਖ ਘਈ / ਗੁਰਮ/ਮ ਹੋਵੈ ਸ਼ ਗਿਆਨ 

ਤਤਾ ਸੰਚਾਰੈ ਹਉਮੈ ਸ਼ਯੰਦ ਜਲਾਏ। (ਗੁ. ਗੰ. ੯੪੬)। 

ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਜਗਤ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਵਿਚ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਥਾਨ ਰਖਣ ਵਾਲੀ “ਹਉਮੈ' ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਮਝਣਾ 
ਅਵੱਸ਼ਕ ਹੈ। “ਹਉਮੈ” ਅਸਲ ਵਿਚ, ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ “ਅਹੰਕਾਰ” 
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ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਭਾਵ ਦਾ ਸੂਚਕ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪਾਂਤਰ ਹੈ। ਇਹ “ਹਉ” 

ਅਤੇ “ਮੈ” ਦਾ ਸੈਯੁਕਤ ਜਾਂ ਸਮਸਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ 

ਪੁਸ਼ਟੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ' ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ- 
ਹਉ ਹਉਂ ਮੰ ਮੈ ਵਿਚਹੁ ਖੋਵੈ / ਦੂਜਾ ਮੋਟੇ ਏਕੇ ਹੌਵੈ। (ਗੁ. ਗੀ. 

੯੪੩)। ਇਥੇ “ਹਉ” ਅਤੇ “ਮੈ” ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ .ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ 

ਦੋੌਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ 

ਦੇ 'ਅਹੈ' ਅਤੇ “ਮਮ” ਦੇ ਤਦਭਵ ਰੁਪ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦਾ 

ਅਰਥ ਹੈ-ਮੈਂ, ਮੇਰਾ। ਇਹ ਦੋਵੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਆਕਰਣ ਅਨੁਸਾਰ 

ਪ੍ਰਥਮ ਪੁਰਸ਼ ਇਕ-ਵਚਨ ਪੜਨਾਉਂ ਹਨ। ਪਰ ਸੈਯੁਕਤ ਰੂਪ 
ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ “ਹਉਮੈ” ਸ਼ਬਦ ਸੈਗਿਆ ਰੂਪ ਵਿਚ 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਵ-ਬੌਧਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਕ ਸ਼ਬਦ 

ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵਾਰਥ ਹੈ--ਹੰਕਾਰ, ਖ਼ੁਦੀ, ਅਭਿਮਾਨ, 

ਆਦਿ। . ਰ੍ 

ਹਉਮੈ ਜਾਂ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਗਤ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਮੰਨਣ 

ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। 

ਸਾਂਖ੍ਯ-ਮਤ ਵਾਲੇ ਜਗਤ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ-ਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ 

ਤੋਂ ਮਹਤ ਅਤੇ ਮਹਤ ਤੋੱ' ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋੱ' ਪੰਜ 

ਗਿਆਨ-ਇੰਦੀਆਂ, ਪੰਜ ਕਰਮ-ਇੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ 

ਉਤਪੱਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 

ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਜਗਤ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਸੰਬਧੀ 

“ਯੋਗ-ਵਾਸ਼ਿਸ਼ਠ” ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ 

ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਤੱਤ੍ਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਮਹਤ ਨੂੰ 

ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰ੍ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੈ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਸਰਨ 
ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਨਾਮ 

ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 

ਇਕ ਥਾਂ ਸਮ-ਭਾਵ ਨਾਲ ਟਿਕਣਾ ਸੈਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ- ਹਓਮੰ 

ਨਾਵੈ ਨਗੱਲ਼ /ਵਰੌਧ ਹੈ ਦਾਇ ਨ ਵਸਹਿ ਇਕ ਠਾ/ਇ/ (ਗੁ. 

ਰੀ. ੫੬੦)। ਹਉਮੈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 

ਨਹੀਂ' ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ 

ਹੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਹੋੱਦ ਮਿੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ- ਹਓਉਨ ਕਗੀ ਤਾ 
ਤੂ ਨਾਗਾ ਤੂ ਹੋਵਹਿ ਹਉਂ ਨੰਹਿ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੧੦੯੨)। 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਉਮੇ ਦੇ ਮਿੱਟਣ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੈਸਾਰਿਕ 

ਪ੍ਪੰਚ ਤੋ' ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਅਭੇਦ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਜਗਤ ਦੀ 
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ਉਤਪੱਤੀ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸਾਰਿਕ ਮਨੁੱਖਾਂ 

ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਗੁਸੇ ਹੋਏ ਹਨ' ਜਾਂ ਹਉਮੈ ਤੋਂ 

ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।'ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ' ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ 

ਹੈ ਕਿ ਹਉ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ 

ਵਿਚ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਹੀ ਸੈਸਾਰਿਕ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ 

ਚਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਰਕ ਜਾਂ ਸੁਅਰਗ ਦਾ ਭਾਗੀ 

ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਸ ਦੇ ਸੁਖ-ਦੁਖ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੋਖ ਜਾਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਸਾਰ ਤਕ ਜਾਣਨ ਵਿਚ 

ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਫ਼ਲਸਰੂਪ ਮਨੁਂਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਣ ਜਾਂ ਆਵਾਗਵਣ ਦੀ 

ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿਚ ਇਹ ਹਉਮੈ ਹੀ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਜਦ 

ਤਕ ਇਸ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਦਾ 
ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਦ ਤਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰ 

ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਪਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ--ਹਉਂਮ ਲੁਝੇ ਤਾ ਦਰ 

ਨੁਝੰ/ ਗਿਆਨ /ਵਹੁਣਾ ਕਾਲ ਕਾਥ ਲੂਡੈ /(ਗੁ. ਰੀ. ੪੬੬)। 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ “ਹਉਮੈ” ਹੀ ਸੈਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਦਾ 

ਕਾਰਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ-ਫਲਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 

ਹੀ ਆਵਾਗਵਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਦ 

ਦੂਜੇ ਜਨਮ ਦੀ ਸੈਗਲੀ ਤੁਰੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ 
(“ਗੁਰਮਤਿ ਦਰਸ਼ਨ”) ਦਾ ਵੀ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ-'“ਹਉਮੈ ਜੀਵਾਤਮਾ 

ਦੀ ਸੋਸਾਰੀ ਯਾਤ੍ਹਾ ਦਾ ਨਿਰੋਲ ਕਾਰਣ ਹੈ। ਰਜੋ , ਤਮੇ , ਸਤੋ ਦੇ 

ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬਣਦੀ 

ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ 
ਹਨ। ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਹਉਮੈ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਕਮਾਉਂਦੇ 
ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਸੈਸਕਾਰ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ 

ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਦਾ ਹੀ ਚੰਬੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਆਤਮਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ 

ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੋ ਆਪਾ ਸਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।” 

ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹਉਮੈ ਇਕ ਮਨੋ-ਵਿੱਤੀ 

ਜਾਂ ਮਨੋ-ਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਮ, ਕੌਂਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਦੇ ਨਾਲ 

ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਪੰਜ-ਚੋਰ” 

ਤਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ 
ਵਿੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਦੁਰ-ਵਿੱਤੀਆਂ ਵਲ ਪ੍ੇਰਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ 
ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨੋ-ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਪ੍ਭਾਵ-ਖੇਤਰ 

ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਨਾ ਸੂਖਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ 

ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਕਰੇ ਤਾਂ 

ਹਉਮੈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਹੀ 
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ਜਨਮ-ਮਰਨ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਚਲਾਈ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 

ਜਗਤ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਅਤੇ ਜਗਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰਖਣ 
ਵਿਚ ਹਉਮੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਮੂਲ 

ਕਾਰਣ ਹਨ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਘੜਦੀ ਹੈ ਕਿ 

ਹਉਮੈ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਭੈੜਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ 

“ਦੀਰਘ-ਰੋਗ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ( ਹਉਮੈ ਟੀਰ% ਠੌਗ਼ ਹੈ)। 

ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤੋੱ' ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੁਖ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕਈ ਭੇਦ-ਉਪਭੇਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਸਚੇ ਨਾਲ 
ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਭਾਵੇ' ਸੈਭਵ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਤਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ 

ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਹਉਮੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੋਰਿਤ 

ਹੌਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਨੰਤਤਾ ਵਾਂਗ 

ਹੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਭੇਦ ਵੀ ਅਨੰਤ ਹਨ। 

ਹਉਮੈ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਅਤੇ ਪ੍ਭਾਵ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਹਨ। 
ਇਸ ਸੈਬੈਧ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਉਮੋ 
ਤੋਂ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਮਤ ਜਾਂ ਹਉਮੈ 

ਝੂਠੀ ਅਤੇ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਤਿ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਹੈ।ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹਉਮੈ ਕਾਰਣ ਆਪਣੀ ਸੁਤੇਤਰ ਸੱਤਾ ਮੰਨਣ 

ਲਗਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦ੍ਰੈਤ ਭਾਵ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ 
ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਾਧਨਾ 

ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਲਿਖਿਆ 

ਗਿਆ ਹੈ--ਹਉਂਮੈ ਕਠ/ਤਆ ਨਹ ਸੁਖੁ ਹੋਇ/ ਮਨਮਤਿ 

ਝੂਠਾ ਸ਼ਚਾ ਸੋ/ਇ/ ਸ਼ਗਲ /ਝਗੂਣਤੇ ਭਾਵੈ ਦੌ/ਇ / ਸੌ ਕਮਾਵੀ 
ਧੁ/ਰ /ਲਿ/ਖਆ ਹੈ/ਇ/ (ਗੁ . ਗੂੰ . ੨੨੨)। 

ਹਉਮੈ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬੈਧਨ ਹੈ-- ਹਉਮੈ ਥੰਧਨ ਥੰੀਧ 

ਭਵਾਵੰ /(ਗੁ. ਗੰ. ੨੨੭)। ਇਸ ਲਈ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ 
ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਸਾਧ ਰੋਗ ਹੈ, ਪਰ 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਾਧਕ ਜਾਂ ਸੱਚੇ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਮਨੁਂਖ ਲਈ 

ਹਉਮੈ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਮਨ ਦੇ 

ਵਾਸਤਵਿਕ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਬ੍ਹਮ-ਗਿਆਨ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਸੈਭਵ 

ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ 
ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ 

ਦਿੱਤਾ ਹੈ- ਜਾ ਗਰ ਪਤਿ /ਕਰਪਾ ਧਾਠਂ / ਤਾ ਹਓਂਮੰ ਵਿਚਹੁ 

ਆਗ/(ਗੁ. ਰੋ. ੮੭੯)। ਈਸ਼ਵਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ 

ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ 

ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੇ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਵਿਚ ਗੁਰੂ-ਸ਼ਬਦ 

ਹਸੂ , ਲੁਹਾਰ 

(ਗੁਰੂ-ਉਪਦੇਸ਼) ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਣ ਹੈ--ਹਉਂਮ /ਝਕ ਪਏ 
ਸ਼ਗਤੁ ਉਪਾਇਆ ਸ਼ਥਦੁ ਵਸ਼ੰ /ਝਖੁ ਜਾ/ਇ/ (ਗੁ. ਗੰ. 

੧੦੦੯-੧੦)। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਹਉਮੇ ਨੂੰ ਜੋ ਮਾਰ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ _ 

ਦੀ ਮਤ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਨ ਵਿਚ ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਪਣੀ ਸੈਪੂਰਣ ਕੁਲ ਦਾ ਉੱਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ 

ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ- ਹਉਲੰ ਮਰਾ ਮਠੀ ਮ੍ਰ ਅੱਠੇ ਜੰਮੈ ਵਾਰੋਂ 
ਵਾਰ/ ਗੁਰ ਕੰ ਸ਼ਬਦ ਜੌ ਮਰੈ /ਡ/ਹਿ ਮਰੈ ਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰ/ 

ਗੁਰਮਤਾ ਜਗਜੀਵਨੁ ਮ/ਨੇ ਵਸ ਸਾਤ ਕੁਲ ਉਧਾਨਣਹਾਨ / 

(ਗੁ. ਗੰ. ੧੦੦੯)। ਜੋ- ਲੋਕ ਮਨ ਵਿਚ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਰਖਦੇ 
ਹੋਇਆਂ ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਵਿਚ 

ਭਿਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਉਮੈ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਭਗਤੀ 

ਵਿਅਰਥ ਹੈ- ਹਉਮੈ ਭਗਾਤਿ ਕਹੇਂ ਸਭ ਕੀਇ/ ਨਾ ਅਨ ਡੀਜੀ 

ਨੇ ਸੁਖ ਹੀਇ/ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕਹਣੁ ਆਪ ਜਾਣਾਏ / /ਝੈਰਥਾ 

ਭਾਗਾਤਿ ਸਭੁ ਜਨਮੁ ਗਵਾਏ /(ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੧੨੭੮)। 

ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਲੋਕ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ 

ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ 
ਕਿ, ਹੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਣ ਸਰੂਪ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ! ਤੂੰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ 
ਪੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਇਆ-ਜਾਲ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਧ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਪਾਰਬ੍ਹਮ ਹੀ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਸਕਦਾ 

ਹੈ- ਹੈ ਜਨਮ ਮਰਣੰ ਮਲ ਅਹੰਕਾਰੰ ਪ੍੍ਨਾਤਆ/(ਗੁ.ਰੀ. ੧੩੫੮)। 
ਸਾਰੈਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਇਕ ਪ੍ਰਪੰਚ ਵਿਚ 

ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਬ ਪ੍ਰਮੁਖ ਬਿਰਤੀ ਹਉਮੈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ 
ਦਮਨ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਨਾਲ ਜਿਥੇ 
ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਭਵਿੱਖ ਉੱਜਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਚੰਗਾ ਮਨੋਂਖ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਚੰਗਾ 

ਮਨੌੱਖ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉਤੇ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ 

ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ੋਰਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ 

ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ 

ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਸ੍ਰੇਸ਼ਨਤਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਹਿਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ 
ਸੱਚਾ ਮਨੱਖ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਹੀ 

ਹਸੂ, ਲੁਹਾਰ : ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ 

ਵਾਲਾ ਇਕ ਲਿਖਾਰੀ ਜੋ ਜਾਤਿ ਦਾ ਲੁਹਾਰ ਸੀ। “ਪੁਰਾਤਨ 

ਜਨਮਸਾਖੀ” ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਉੱਤਰ-ਖੰਡ 



ਹਕੁ-ਪਰਾਇਆ 

ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਉਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਯਾਤ੍ਾ ਵੇਲੇ 

ਪੰਡਿਤ ਬ੍ਹਮਦਾਸ ਪ੍ਰਤਿ ਜੋ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਹੇ 

ਛੀਬੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਹਸੂ ਲੁਹਾਰ ਨੇ ਲਿਖੀ-ਤਤ ਬਾਣਾ ਹਨ 

ਲੁਹਾਰ ਅਤੇ .ਨੰਹੇਂ ਛੀਝੰ /ਲ਼ਖੀ / 

ਹਕੁ-ਪਰਾਇਆ : ਗੁਰੂ ਰੱਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਪਰਾਏ ਹੱਕ ਨੂੰ 
ਮਾਰਨਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ 

ਨੇ ਮਨੌਂਖ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ 

ਕਈ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਮਾਰਨਾ। 

ਇਹ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 

ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਛਲ-ਕਪਟ ਨਾਲ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਏ 

ਹੱਕ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਮਨੁੱਖ 

ਮਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ “ਮਾਝ 

ਕੀ ਵਾਰ ਮ. ੧" ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 

ਵਿਚ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ 

ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ-- ਹਕ ਪਰ/ਇਆ ਨਾਨਕਾ ਓਸ ਨੁਆਰ ਉਸ 

ਗਾ/ਇ/ ਗੁਰ ੫ ਹਾਆ ਤਾ ਭਠੇ ਜਾ ਮੁਰਦਾਰ ਨ ਖਾ/ਇ/ 

ਗਲਾ /ਡਸ਼ਤਿ ਨ ਜਾਈਆ ਛੁਟੈ ਸਚ ਕਮਾਇ / ਆਰਣ ੫7 

ਹਰਾਅ ਮਹ ਹੋਇ ਹਲਾਲ ਨ ਜਾਇ / ਨਾਨਕ ਗਲਾਂ ਕੂੜੀ 
ਕਰੜੇ ਪਲੰ ਪ/ਇ/(ਗੁ. ਗੋ. ੧੪੧)। 

ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜੁਗਤਾਂ ਹੋ 

ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਲ-ਪੂਰਵਕ ਮਾਰ-ਕਾਟ 

ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਖੋਹਣਾ, ਵੱਢੀ ਲੈਣਾ, ਛਲ-ਕਪਟ ਨਾਲ ਕੁਝ 

ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਆਦਿ। ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ “ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ” 

ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲਹੂ ਲਗਣ ਨਾਲ ਬਸਤ੍ਰ ਰੀਦਾ ਹੋ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁਂਖ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ, ਅਰਥਾਤ ਧਕੇ 

ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮਨ ਪਲੀਤ ਹੋ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ-ਜੇ ਨ੍ਤ ਲਗੈ ਕਪੜੇ ਜਾਮ ਹੋਇ ਪਲਨਤ । ਜੋ ਰਤ 

ਘੰਵ/ਹ ਆਣਸ਼ਾ ਤਿਨ /ਕਂ ਨਿਰਮਲ ਚੀਤ /(ਗੁ. ਗੰ. ੧੪੦)। 

ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜੁਗਤ ਹੈ ਵੱਢੀ 

ਲੈਣਾ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਸੈਬੈਧ ਵਿਚ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ 

ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ “ਵਢੀ ਲੈ ਕੇ ਹਕੁ ਗਵਾਏ” ਦੀ 

ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਸੋਲਹਿਆਂ 

ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਝੂਠੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ 

ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਵਿਚ ਦੁਰਬੁੱਧੀ ਦਾ ਫੈਧਾ ਪਿਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ-ਲੰ ਕੰ ਵਢਾੀ ਦੇ/ਨੇ ਉੱਗਾਹਾੀ ਫਰਮ/ਤ ਕਾ ਗੱਲ 
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ਫਾਹਾ ਹੈ/(ਗੁ. ਗੰ. ੧੦੩੨)। 

ਤੀਜੀ ਜੁਗਤ ਹੈ ਛਲ ਕਪਟ ਨਾਲ ਪਰਾਇਆ ਮਾਲ 

ਹਥਿਆਉਣਾ। ਇਸ ਸੰਬੈਧ ਵਿਚ ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ 

ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ 
ਕਪਟ-ਪ੍ਪੰਚ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਧਨ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨੱਖ 

ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਦੇਵੇ , ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁਲਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੰਤ ਨੂੰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਰਥਾਤ 
ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗਣੀ ਪਵੇਗੀ- ਬ੍ਹ 

ਪਰਪੰਚ ਕ/ਨਿ ਪਠ ਧਨ /ਲਿਆਵੰ / ਸ਼ਤ ਦਾਰਾ ਘਹਿ ਆਨ 

ਛੁਟਾਵੈ / ਮਨ ਮੰਨੇ ਡੂਲੰ ਕਪਟੁ ਨ ਕਨਜੰ/ ਅੰਤ ਨਥੇਠਾ ਡੇਠੇ 

ਜੀ ਪਾਹਿ ਲਨ /(ਗੁ. ਗੰ. ੬੫੬)। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 

ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਮਨੁੱਖ 

ਪਰਾਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਖੋਹ ਖੋਹ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ 

ਰੁਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਭ ਰੂਪੀ ਟੋਏ ਵਿਚ 

ਪਏ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਰਣ ਉਪਰੈਤ ਉਸ 

ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਲ ਭੋਗਣਾ ਪਵੇਗਾ- ਖਾਨੇ ਸਸਿ ਲੰਦਾ ਵਸ਼ਤਾ 

ਪਰਾਏ / ਵੇਖੇ ਸ਼ਣੇੰ ਤੇਰੇ ਨਾ/ਲੇ ਖ਼ਦਾਈੰ / ਦਨਨੈਆ ਲੇ ਪਇਆ 

ਖਾਤ ਅੰਦ/ਨ ਆਗਲ? ਗਲ ਨ ਜਾਣਨਆ/(ਗੁ. ਰੀ. ੧੦੨੦)। 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪਰਾਏ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ 

ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ 

ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਚੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿਚ 
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਦਾ 
ਹੱਕ-ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 

ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਸਵੱਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ-ਹਕੁ ਹਲਾਲ ਝਥੌਰਹੁ ਖਾਣਾ / /ਦਲ ਦਰੀਆਂ ਧੋਵਹੁ 

ਮੌੈਲਾਣਾ/(ਗੁ. ਗੰ. ੧੦੮੪) ਸੱਚ ਪੁਛੋ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਅਭੇਦ ਹੋਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਮਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਹੈ। 

ਹਕੀਕਤ : ਸੂਫ਼ੀ-ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਚਤੁਰੈਗ-ਮਾਰਗ ਦਾ ਚੌਥਾ 
ਪੜਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿਚ ਇਹਦਾ ਸੈਕੇਤ 

ਕੀਤਾ ਹੈ- #ਲਹੁ ਹਕ7ਕ/ਤਿ /ਜਤੁ /ਫ/ਨਿ ਨ #ਰਾ/(ਗੁ. ਗੰ . 

੧੦੮੩)। ਵੇਖੋ “ਸੂਫ਼ੀਮਤ (ਸਿਧਾਂਤ)”। 

ਹਕੀਕਤ ਰਾਹ ਮੁਕਾਮ ਰਾਜੇ ਸਿਵਨਾਭ ਕੀ : ਗੁਰੂ ਰਥ 

ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭਾਈ ਬੈਨੋਂ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਵਿਚ ਦਰਜ ਇਹ ਰਚਨਾ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਧ-ਭਾਖਾ ਵਿਚ ਲਿਖੀ 



ਹਜ 

ਲਗਭਗ 200 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਇਸ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਜਾ 

ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਦੇ ਠਿਕਾਣੇ ਉਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਾਰਗ- ਦਰਸ਼ਨ 

ਕੀਤਾ ਹੈਂ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਤੋ ਸਿੰਗਲਾਦੀਪ ਕਿਵੇਂ 

ਜਾਇਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸਥਾਨ ਕਿਵੇਂ 

ਲਭਿਆ ਜਾਏ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖ਼ੁਦ-ਹੈਡਾਈ 

ਦਸੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ” ਵਿਚ 

ਇਸ ਰਚਨਾ ਦਾ ਸੈਬੈਧ ਭਾਈ ਪੈੜੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਦਸਿਆ 

ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੁਆਰਾ 'ਪ੍ਰਾਣਸੈਗਲੀ” ਲਿਆਉਣ 
ਲਈ ਸਿੰਗਲਾਦੀਪ ਵਲ ਭੇਜੇ ਭਾਈ ਪੈੜੇ ਨੇ ਪਰਤਣ 'ਤੇ ਜੋ 
ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਹਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਸੇ ਨੂੰ 

ਭਾਈ ਬੈਨੋ ਨੇ ਬੀੜ ਵਿਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। 

ਹਜ : ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਨੇ “ਹੱਜ” ਪਤਿ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੰਦਿਆਂ 

ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਵਿਚ ਕਪਟ ਨੂੰ 

ਕਢਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੱਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ 

ਲਾਭ-/ਦਿਲ ਆਹ ਕਪਟ /ਨਿਵਾਜ ਗੁਜਾਨੈ /ਕਿਆ ਹਜ ਕਾਬੰ 

ਜਾਏ/(ਗੁ. ਗੰ. ੧੩੪੯)। 

“ਹੱਜ” ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਅਹਿਮ ਧਰਮ-ਕਰਮਾਂ 

ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਅਰਬੀ ਮੁਲ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, 
ਯਾਤਾ, ਜ਼ਿਆਰਤ । ਪਰ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ 

ਸ਼ਬਦ “ਕਾਅਬਾ” ਦੀ ਯਾੜ੍ਾ ਲਈ ਰੂੜ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ 

ਰੱਬ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ 

ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣੋ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 
ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਮਾਈਲ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦੀ 

ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਇਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਵਲੋਂ 

ਦਿੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਮਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਅੱਲ੍ਹਾ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ 

ਵਿਸ਼ਵ-ਇਮਾਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। 
ਤਦਉਪਰੈਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਤੇ ਇਸਮਾਈਲ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਸ 
ਥਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੈਚਾਲਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ 

“ਕਾਅਬਾ” ਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਥਾਂ ਨਾਲ ਇਹ 

ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਵ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੱਥ ਵਿਚ 

ਯਕੀਨ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ 

ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਤ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 

ਵਿਚ ਕਰਨ। ਇਹੀ ਮਨੋਰਥ ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਯਾੜ੍ਾ ਦਾ ਮੁਲ- 

ਉਦੇਸ਼ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਈ 

ਜੀਵਨ ਭਰ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਹੱਜ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨੀ ਗਈ 

ਹੈ। 

ਹਜ਼ਾਰੇ-ਸ਼ਬਦ 

ਹੱਜ ਹਿਜਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਮਹੀਨੇ (ਜੁਲਹਿਜਹ) 

ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੱਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ 

ਮੱਕਾ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਨੌੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬਸਤ 

ਉਤਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਦੋ ਚਾਦਰਾਂ (ਏਬਰਾਮ) 

ਧਾਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਤੇੜ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸਰੀਰ ਉਤੇ । ਰੱਬ 

ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉੱਸ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ਰੀਕ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ 

ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਅਬੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ 'ਸੰਗਿ-ਅਸਵਦ” (ਕਾਲੇ ਪੱਥਰ) ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ 
ਚੁੰਮ ਕੇ ਕਾਅਬੇ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਰਖਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੱਤ 

ਪਰਿਕ੍ਮਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ 

ਨਾਲ ਅਤੇ ਚਾਰ ਵਾਰ ਧੀਮੀ ਚਾਲ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ 

ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਨੌਵੀਂ ਤਿਥੀ ਤਕ 

_ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਸਵੀਂ' ਤਿਥੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ 
ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਉਤੇ 

ਸੱਤ ਪੱਥਰਮਰੋੜੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਉਪਰੈਤ ਤਿੰਨ ਦਿਨ 

ਮੱਕੇ ਠਹਿਰ ਕੇ ਮੁੰਡਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਨਹੁੰ ਉਤਰਵਾਏ 

ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਾਅਬੇ ਦੀ ਪਰਿਕੁਮਾ ਕਰਕੇ , ਸ਼ੈਤਾਨ 

ਦੇ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਪੱਥਰ/ਰੋੜੇ ਸੁਟ ਕੇ ਅਤੇ ਚਾਹੇ-ਜ਼ਮਜ਼ਮ 

(ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਨਾਂ ਦਾ ਖੂਹ) ਤੋ ਜਲ-ਪਾਨ ਕਰਕੇ , ਯਾੜ੍ਹੀ ਮੱਕੇ 
ਤੋਂ ਪ੍ਸਥਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਯਾੜ੍ਾ-ਪ੍ਰਕਾਰਜ ਨੂੰ ਹੀ 

“ਹੱਜ” ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੱਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾੜੀ ਨੂੰ “ਹਾਜੀ” 

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਕੁਝ ਇਸਲਾਮਿਕ ਧਰਮ-ਸ਼ਾਸਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ 

ਕਿ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮਦੀਨੇ ਵਿਚਲੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ 

ਦੀ ਕਬਰ ਉਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨਾ 

ਵੀ ਹੱਜ ਦਾ ਇਕ ਅੰਗ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾ ਹੈ। 

ਮਰਯਾਦਾਵਾਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਮੋਮਿਨ ਇਸ ਧਰਮ 

ਕਰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੈਤ ਲੋਕ ਹੱਜ ਦੇ 

ਰੁੜ੍ਹ ਰੁਪ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਪਿਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਤਵਿਕ ਭਾਵਨਾ 

ਨੂੰ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੈਤ 

ਕਬੀਰ ਅਨੁਸਾਰ--ਸੇਖ ਸਝਗੀ ਝਾਹਰਾ /ਨਿਆ ਹਜ ਕਾਬੇ ਜਾਇ / 

ਕਾਝੀਰ ਜਾ ਕਾ /ਦਲ ਸਾਥਾਤਿ ਨਹ ਤਾ ਕਉ ਕਹਾ ਲਦਾ/ਏ / 

(ਗੁ. ਰੰ. ੧੩੭੪)। ਵੇਖੋ “ਪੰਜ ਰੁਕਨ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ”। 

ਹਜ਼ਾਰੇ-ਸ਼ਬਦ : ਵੇਖੋ 'ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ”। 



ਹਜੂਰ-ਸਾਹਿਬ 

ਹਜ਼ੂਰ-ਸਾਹਿਬ : ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 
ਨਾਦੇੜ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਤਖ਼ਤ ਜੋ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਦੇ 

ਕੰਢੇ ਉਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ 

7 ਅਕਤੂਬਰ, 1708 ਈ. (ਕੱਤਕ ਸੁਦੀ 5, 1765 ਬਿ.) ਨੂੰ 

ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ-ਪਦ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾ-ਪ੍ਰਸਥਾਨ 

ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਉਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਗੀਠਾ ਤਿਆਰ 

ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਗੁਰੂ-ਧਾਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ 

ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 'ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਗੀਠੇ 

ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਬਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ 

ਸ਼ਸਤੁ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ “ਰਹਿਰਾਸ” 

ਤੋਂ ਬਾਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਪ੍ਰੇਮੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਛੰਦ ਮਹਲਾ ੫ ਦੀ 

ਇਕ ਤੁਕ (ਆ/ਝਚਲ ਨਗਰ ਗ/ਬੰਦ ਗੁਰੂ ਕਾ ਨਾਨ ਜਪਤ 

ਸੁਰ ਪਾਇਆ ਰਾਮ) ਵਿਚ “ਅਬਿਚਲ ਨਗਰੁ” ਦੇ ਅਨੁਕਰਣ 

ਤੇ ਇਸ ਗੁਰੂ-ਧਾਮ ਦਾ ਨਾਂ 'ਅਬਿਚਲ ਨਗਰ' ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੀਤਾ 

ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। ਕਈ ਪੇ੍ਮੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ “ਸਚਖੰਡ” ਪਦ ਵੀ ਜੋੜ 

ਦਿੰਦੇ ਰਨ-ਸਚਖੰਡ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ । 

ਨਾਦੇੜ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ 

ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੈਬੋਧਿਤ ਦਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਰ-ਘਾਟ, 

ਸੈਗਤ-ਸਾਹਿਬ, ਹੀਰਾ-ਘਾਟ, ਗੋਬਿਦ-ਬਾਗ਼, ਨਗੀਨਾ-ਘਾਟ, 

ਬੈਦਾ-ਸਥਾਨ, ਮਾਲਟੇਕਰੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦਾ ਸਥਾਨ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੈਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ 

ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਤਖ਼ਤ-ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਸਾਰ ਵਿਚ ਮਾਈ ਭਾਗੋ 

ਦਾ ਬੁੰਗਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ 

ਦਾ ਅੰਗੀਠਾ ਵੀ ਹੈ। ਤਖ਼ਤ-ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਵਿਸਾਖੀ, ਦੀਵਾਲੀ 

ਹੋਲ-ਮਹੱਲਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਜੋਤੀ-ਜੋਤਿ 

ਸਮਾਉਣ ਦੇ ਦਿਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਜਨਮ-ਦਿਨ ਅਤੇ 

ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਿਆਈ-ਦਿਨ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ 

ਰੁਚੀ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਸ 

ਧਰਮ-ਧਾਮ ਦੀ ਯਾਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਹਠ-ਯੋਗ : ਨਾਥ-ਮਤ_ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਨਾਂ “ਹਠਯੋਗ” ਹੈ 

ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਰਾਹੀਂ ਵਾਯੂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਨੂੰ ਨਾੜੀ-ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਯੋਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 

ਵਾਯੂ-ਸਾਧਨਾ ਨਾੜੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਠ-ਯੋਗ 

ਪਾਤੌਜਲਿ ਪ੍ਤਿਪਾਦਿਤ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਮੱਧ-ਯੁਗ ਵਿਚ 
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ਹੋਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੰਡੇਯ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਆਦਿ 

ਆਚਾਰਯ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਯੋਗ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕ 

ਸਥਾਪਨਾ ਮੱਧ-ਯੁਗ ਵਿਚ ਮਛੰਦ੍-ਨਾਥ ਅਤੇ ਗੋਰਖ-ਨਾਥ 

ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਾਥ-ਮਤ ਦੀ ਸਾਧਨਾ 

ਪੱਧਤੀ ਹੈ। “ਸਿੱਧ-ਸਿਧਾਂਤ-ਪੱਧਤਿ” ਅਨੁਸਾਰ “ਹਠ” ਦਾ 

ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾਂ ਦਾ ਮੋਲ ਕਿਉਂਕਿ 

“ਹ” ਸੂਰਜ ਅਤੇ “ਠ” ਚੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤਾਂ 

ਹਠ-ਯੋਗ ਉਸ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਰਜ ਅਤੇ 

ਚੰਦ ਦਾ ਸੈਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਠ-ਯੋਗ ਦੇ ਸਾਧਕਾਂ ਨੇ 

ਸੂਰਜ ਨੂੰ “ਪ੍ਰਾਣ” ਅਤੇ ਚੰਦ ਨੂੰ 'ਅਪਾਨ” ਵਾਚਕ ਦਸਿਆ ਹੈ। 

ਇਹੀ 'ਪਿੰਗਲਾ” ਅਤੇ 'ਇੜਾ” ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਲਖਾਇਕ 

ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ-ਯੋਗ ਉਸ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਸ 

ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸੁਖਮਨਾ ਨਾੜੀ ਦੇ 

ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਣ-ਵਾਯੂ ਨੂੰ ਸੈਚਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਪੱਸ਼ਟ 

ਹੈ ਕਿ ਹਠ-ਯੋਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੋਦ ਦੀ ਸਾਧਨਾ 

ਹੈ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਹਠ-ਪੂਰਵਕ ਜਾਂ ਨਿਗ੍ਹ ਰਾਹੀਂ 

ਚਿੱਤ-ਵਿੱਤੀ ਦੇ ਨਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ 

ਦਿੱਤੀ ਗਈ- ਜਪਿ ਤਾਪ ਕੰਠ ਕਾਨਿ ਸੰਜਮ ਥਾਗੀ ਹਠ 

ਨਿਗ੍ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਪਾਈਐ / ਨਾਨਕਾ ਸਜੇ ਮਿਲੋ ਜਗ ਜੀਵਨ 

ਸਾਤਿਗਾਰ ਸ਼ਝਾ ਝ਼ਡਾਈੀਆ /(ਗੁ . ਰੌ੍. ੪੩੬); ਹਠ ਨਿਠ੍ਹ ਕਾਰ 

ਕਾ/ਇਆ ਛ?ਜੈ/ ਵਰਤ ਤਪਨ ਕਾਰੇ ਮਨੁ ਨਹੀ ਭਜ / ਰਾਮ 

ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਅਵਰ ਨ ਪੁਜੰ/(ਗੁ. ਗੰ. ੯੦੫)। 

ਅੰਗ : ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਸੈਬਧਿਤ 

ਤੱਤ੍ਰ ਹੀ ਹਠ-ਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਅੰਗ ਮੈਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ 

ਮਤ-ਭੇਦ ਹੈ। ਇਕ ਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਸਨ, 

ਪਾਣਾਯਾਮ, ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਨਾਦਾਨੁਸੈਧਾਨ ਹਠ-ਯੋਗ ਦੇ ਸਾਧਨ 

-ਹਨ। ਦੂਜੇ ਮਤ ਵਾਲੇ ਹਠ-ਯੋਗ ਦੇ ਸੱਤ ਅੰਗ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, 

ਜਿਵੇਂ ਖਟ-ਕਰਮ, ਆਸਟ, ਮੁੱਦਾ, ਪਤ੍ਯਾਹਾਰ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ, 

ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਾਧੀ। ਡਾ. ਹਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦ੍ਰਿਵੇਦੀ (ਨਾਥ 

ਸੰਪ੍ਦਾਯ', ਪੰਨਾ ੧੩੮) ਨੇ ਹਠਯੋਗ ਸੰਬਧੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 

'ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵਿਧੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਉਹ ਜਿਸ 

ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਾਰਕੰਡੇਯ ਰਿਸ਼ੀ ਆਦਿ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ 

ਗੌਰਖ ਨਾਥ ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈ। ਪਹਿਲੀ ਵਿਚ 

“ਪਾਤੌਜਲ ਯੋਗ” ਦੇ ਅਸ਼ਟਾਂਗਾਂ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ 

ਕੇਵਲ ਛੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅੰਤਰ 
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ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਸੂਰਜ ਅਤੇ 
ਚੰਦ ਨੂੰ ਹਠ-ਪੂਰਵਕ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 
ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਹਠ-ਯੋਗ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ 
ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਠਯੋਗ ਨੂੰ ਰਾਜਯੋਗ ਦੀ ਪੌੜੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਜਿਥੇ ਹਨ-ਯੋਗ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਰਾਜਯੋਗ 
ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। “ਹਠਯੋਗ ਪ੍ਰ ਦੀਪਿਕਾ” 
(2/76) ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਠਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰਾਜਯੋਗ 
ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹਠਯੋਗ ਦੀ ਸਿੱਧੀ 
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਤਾਲ-ਮੇਲ ਅਤੇ 
ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਸੈਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਦੂਜੇ 
ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ। 

ਵਾਯੂ : ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਦਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਾਯੂਆਂ 
ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ, ਪਾਣ, ਅਪਾਨ, ਸਮਾਨ, 
ਉਦਾਨ, ਵਿਆਨੁ, ਨਾਸ, ਕੁਰਮ, ਕ੍ਰਿਕਰ, ਦੇਵਦੱਤ ਅਤੇ 

ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੈਚਾਲਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 
ਹਠ-ਯੋਗ ਵਿਚ ਦੋ-ਪ੍ਾਣ ਅਤੇ ਅਪਾਨ--ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ 
ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਮਵਾਰ “ਸੂਰਜ” ਅਤੇ 'ਚੰਦ੍” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਣ-ਵਾਯੂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਹਿਰਦਾ ਮੰਨਿਆ 
ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਜ ਇਹ ਅਧਿਕਤਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਪਰਲੇ 
ਭਾਗ ਨਾਭੀ, ਮੁਖ, ਨੱਕ, ਕੈਨ, ਕੰਠ ਆਦਿ ਵਿਚ ਟਿਕੀ ਮੰਨੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਪਾਨ-ਵਾਯੂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਸਥਿਤ 
ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ 
ਮੰਨਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਪੇਟ ਦੇ ਹੇਠਲੇ 
ਭਾਗ, ਲਿੰਗ, ਪਟਾਂ, ਗੋਡਿਆਂ, ਪਿੰਨੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰ 
ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਠਯੋਗੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣ ਅਤੇ ਅਪਾਨ 
ਦਾ ਮੋਲ ਨਾਭੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ 
ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ 216000 ਵਾਰ ਆਕਰਸ਼ਿਕ 
ਅਤੇ ਅਨਾਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਕਰਸ਼ਣ ਵੇਲੇ 'ਹੇਸ 
ਮੰਤ੍' ਦਾ ਉੱਚਾਰਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਯੋਗੀ 

ਕਰਨਾ ਹਠਯੋਗ ਦਾ ਅਜਪਾ-ਜਾਪ ਹੈ।ਯੋਗੀ ਸਾਧਕ ਪ੍ਰਾਣ-ਵਾਯੂ 
ਰਾਹੀਂ ਅਪਾਨ-ਵਾਯੂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਪਾਨ-ਵਾਯੂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਣ-ਵਾਯੂ 
ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਨਾਭੀ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਨਾੜੀ-ਸਾਧਨਾ : ਕੁੰ ਡਲਿਨੀ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਿਚ 
ਨਾੜੀ-ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਵਾਯੂਆਂ 
ਦਾ ਸੈਚਾਰ ਨਾੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ। “ਗੋਰਖ ਸ਼ਤਕ” (25) 
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ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਯੂ ਦੇ ਦੋ ਉਂਗਲ 
ਉਪਰ ਅਤੇ ਉਪਸਥ (ਜਨਨੋਂਦ੍ਰੀ) ਤੋਂ ਦੋ ਉਂਗਲ' ਹੇਠਾਂ ਚਾਰ 

ਉਂਗਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਸਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦਾ ਮੂਲ- 
ਸਰੂਪ ਪੰਛੀ ਦੇ ਅੰਭੇ ਵਰਗੀ ਇਕ ਕੰਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਹੀ 
ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਵਿਆਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਹਠਯੋਗ-ਪ੍ਰਦੀਪਿਕਾ” (4/18) ਵਿਚ 
72000 ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਤੇ 'ਸ਼ਿਵ-ਸੈਹਿਤਾ” (2/13) ਵਿਚ 
350000 ਦਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੋਗ-ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 
ਤਿੰਨਾਂ-ਇੜਾ, ਪਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਸੁਖਮਨਾ--ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ 
ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੰ ਡਲਿਨੀ ਦੇ ਜਗਾਉਣ ਵਿਚ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਨਾਮਾਂਤਰ 
ਵੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ , ਚੰਦੂ ਅਤੇ ਅਗਨੀ, ਜਾਂ ਗੈਗਾ, ਯਮੁਨਾ 
ਅਤੇ ਸਰਸਵਤੀ। ਸੁਖਮਨਾ ਨੂੰ ਬ੍ਹਮ-ਨਾੜੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਇਹੀ ਸ਼ਿਵ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੁੰਡਲਿਨੀ 
ਇਸੇ ਦੇ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਉਪਰ ਵਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੂਲਾਧਾਰ 
ਤੌਂ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਹਮ-ਰੈਧ੍ ਤਕ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। “ਇੜਾ” ਇਸ ਦੇ 
ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਾਧਾਰ ਤੋ' ਖੱਬੀ ਨਾਸ ਤਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। 
-'ਪਿੰਗਲਾ” ਇਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਵਿਸਤਾਰ 
ਮੁਲਾਧਾਰ ਤੋਂ ਸੱਜੀ ਨਾਸ ਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾੜੀਆਂ ਅਸ਼ੁੱਧ 
ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੰਡਲਿਨੀ ਦੇ ਜਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੇਕ ਮੁਦਾਵਾਂ 
ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਮੁਦ੍ਾਵਾਂ : ਹਠਯੋਗੀ ਨੂੰ ਮੁਦਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ 
ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਬੈਧ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਦਾਵਾਂ 
ਦਾ ਸੈਬਧ 'ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ' ਨਾਲ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਦ੍ਾਵਾਂ 
ਵਿਚੋਂ ਅਧਿਕ ਮਹੱਤਵ ਕੇਵਲ ਦਸ ਦਾ ਹੈ-ਮਹਾਮੁਦਾ, 
ਮਹਾਬੇਧ, ਮਹਾਬੰਧ, ਉਡਯਾਨ, ਮੂਲਬੰਧ, ਜਾਲੈਧਰ ਬੰਧ, 
ਵਿਪਰੀਤਕਰਣੀ, ਬਜੋਲੀ, ਸ਼ਕਤੀ-ਚਾਲਨ ਅਤੇ ਖੋਚਰੀ 
(“ਹਠਯੋਗ-ਪ੍ਰਦੀਪਿਕਾ'-3/6-7)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖੇਚਰੀ 
ਸਭ ਤੋ' ਉਤਮ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲਈ ਯੋਗੀ 
ਨੂੰ ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧਾਸਨ ਵਿਚ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ 
ਪ੍ਾਣਾਯਾਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਜੀਭ ਨੂੰ ਉਲਟ ਕੇ ਤਾਲੂ ਤੋਂ 
ਪਿਛੇ ਅਤੇ ਹਲਕ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕਪਾਲ-ਖੁਡ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਦੋਹਾਂ ਭਰਵੱਟਿਆਂ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਸਥਿਤ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਮੁਦ੍ਾ ਰਾਹੀਂ ਸਹਸੂ-ਕਮਲ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਚੰਦਰਮਾਂ ਤੋਂ 
ਝਰੇ ਅੰਮਿ੍ਤ ਨੂੰ ਪਾਨ ਕਰ ਕੇ ਯੋਗੀ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਤ 
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ਕਬੀਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਉਨ ਮਨਿ” ਕਿਹਾ ਹੈ- ਓਨਮਨੇ ਮਨੂਆ 

ਨੀਨਿ ਸਮਾਨਾ ਦੁ/ਝਿਧਾ ਦੁਰਮਤਿ ਭਾਗਾਂ / ਕਹੁ ਕਾਲੀਰ ਅਨਭਉ 

ਇਕੁ ਦੇਖਿਆ ਰਾਮ ਨਾ /ਲਿਵ ਲਾਗਾ/(ਗ. ਗੰ. ੩੩੩)। 

ਖਟ-ਕਰਮ : ਇਹ ਛੇ ਕਰਮ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ--ਧੌਤਿ, 

ਵਸ੍ਤਿ, ਨੇਤਿ, ਤਾਟਕ, ਨੌਲਿਕ (ਨੌਲੀ) ਅਤੇ ਕਪਾਲਭਾਤਿ 

(“ਹਠਯੋਗ-ਪ੍ਰ ਦੀਪਿਕਾ- 2/22)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਇਆ 

ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਉਸ ਸਾਧਕ ਨੂੰ 

ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕਫ਼ ਆਦਿ ਅਧਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਅਤੇ ਮੁਦ੍ਾ ਵਿਚ 

ਸਾਧਕ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਧੌਤਿ ਮੁਦਰਾ ਨਾਲ ਕੌਠ, ਅੰਨ 

ਦੀ ਨਾਂੜੀ, ਆਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਟ, ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਨੇਤਿ ਨਾਲ ਨਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਸ੍ਤਿ ਨਾਲ 

ਮਲ-ਦੁਆਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੌਲਿ ਰਾਹੀਂ ਪੇਟ 

ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸਿਆਂ ਵਲ ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੂਰ 
ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਟਕ ਵਿਚ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਨਿਸਚਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 

ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸੂਖਮ ਨਿਸ਼ਾਣੇ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 
ਕਪਾਲ-ਭਾਤਿ ਦਾ ਸੰਬੈਧ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 

ਕਫ਼-ਦੋਸ਼ ਦੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਕੁੰਡਲਿਨੀ ਸਾਧਨਾ : ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕੁੰਡਲਿਨੀ 

` ਸ਼ਕਤੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੁਖਮਨਾ ਨਾੜੀ ਦੀ ਹੇਠਲੀ 

ਮੋਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੱਪ ਵਾਂਗ 3% ਕੁੰਡਲ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੀ 

ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੂਛਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਦਬਾਈ ਰਖਦੀ 

ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁਖ ਹੇਠਾਂ ਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਫ਼ਲਸਰੂਪ 

ਮਨੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧਕ 

ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁੰਡਲਿਨੀ ਸ਼ਕਤੀ 

ਨੂੰ ਉਪਰ ਵਲ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਗਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਕੁੰਡਲਿਨੀ 

ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਛੇ ਚਜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੰਨ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ 

ਖਟ-ਚਕ੍ਰ-ਭੇਦਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਡਾ. ਹਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦ੍ਰਿਵੇਦੀ 

(“ਕਬੀਰ”, ਪੰਨਾ 46) ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੰਡਲਿਨੀ ਜਦ 

ਜਾਗ ਕੇ ਉਪਰ ਵਲ ਉਠਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਵਿਸਫੋਟ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ “ਨਾਦ” ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਵਿਅਕਤ ਰੂਪ ਮਹਾਬਿੰਦੂ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੰਦੂ 

ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ-ਇੱਛਾ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਆ। 

ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਗੀ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੂਰਜ, ਚੰਦੁ 

ਅਤੇ ਅਗਨੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਣੂ ਅਤੇ 

ਸ਼ਿਵ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਨਾਦ ਅਤੇ ਬਿੰਦੂ ਹੈ, 

ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਖਿਲ ਬ੍ਹਮਾਂਡ ਵਿਚ ਵਿਆਪਤ ਅਨਾਹਤ 

ਹਨ- ਯਗ 

ਨਾਦ ਅਥਵਾ ਅਨਹਦ-ਨਾਦ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤ 

ਰੂਪ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਜੋ ਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਭਾਵ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ 
ਵਿਚ ਵਿਆਪਤ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਦ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਦ ਅਤੇ ਬਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 
ਖਟ-ਚਕੂ : ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਾਯੂਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ- 

ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਕਹਾਂ ਦੀ 

ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਧ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਨੌਂ, ਤੌਤਾਂ ਵਿਚ ਨੌਂ ਅਤੇ ਬੰਧ- 

ਤੌਤ੍ਰਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਠ-ਯੋਗ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਛੇ ਸਵੀਕਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਕ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ 

ਦਾ ਸਥਾਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਵੱਸ਼ਕ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ : 

(6 4 ਮੁਲਾਧਾਰ _ ਗੁਦਾ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਦੇ 
ਵਿਚਾਲੇ, ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ 

ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਸੁਖਮਨਾ ਦੇ ਮੁਖ 

ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। 

2, 6 ਸਰਾਧਿਸ਼ਠਾਨ ਲਿਗ-ਮੂਲ 

3. _ 20 ਮਣਿਪੂਰਕ __ਨਾਭੀ 

4. 12 ਅਨਾਹਤ ਹਿਰਦਾ 

$, 16 ਵਿਸ਼ੁੱਧ ਕੰਠ 

6. 2 ਆਗਿਆ __ਭਰਵੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 

ਉਪਰੋਕਤ ਛੇ ਚਕ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਗਿਆ-ਚਕੁ 

ਤੋਂ ਉਤੇ ਸਹਸਦਲ ਕਮਲ ਹੈ ਜੋ ਸੁਖਮਨਾ ਨਾੜੀ ਦੇ ਉਪਰਲੇ 

ਭਾਗ ਅਤੇ ਤਾਲੂ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 20 

ਮੋਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਇਕ ਮੋਰੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਹ-ਪੰਜਾਹ 

ਮਾਤ੍ਰਕਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ ਇਕ 

ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਸ੍ਦਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਨੂੰ ਸ਼ੂਨ੍ਯ-ਚਕੁ , ਕੈਲਾਸ਼, ਗਗਨ-ਮੰਡਲ, ਦਸ਼ਮ-ਦੁਆਰ 

ਆਦਿ ਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਧਕ ਦੁਆਰਾ ਕੁੰਡਲਿਨੀ 

ਨੂੰ ਜਾਗਿ੍ਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੋ ਵਿਸਫੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ 

ਨਾਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੂਲਾਧਾਰ ਤੋਂ ਉਠਿਆ ਉਹ ਨਾਦ 

ਸਹਸ੍ਰਾਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਗੀ ਹੋਈ 

ਕੁੰਡਲਿਨੀ ਸੁਖਮਨਾ ਨਾੜੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਹੋਈ ਅਤੇ 

ਖਟ-ਚਗਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੰਨ੍ਹਦੀ ਹੋਈ ਸਹਸ੍ਰਾਰ ਵਿਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। 

ਉਥੇ ਸ਼ੂਨ੍ਯਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮਰੈਧੁ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਬ੍ਹਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 
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ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਹਠਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਭੇਸ ਤੋਂ' ਹੀ 

ਸਰਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 

ਕੌਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁੰਦਰਾਂ, ਮੇਖਲਾ, ਸਿੰਗੀ, ਸੇਲੀ, ਕਿੰਗਰੀ, ਧਾਂਧਰੀ, 

ਅਧਾਰੀ, ਗੂਦੜੀ, ਡੰਡਾ , ਖੱਪਰ, ਬਾਘ ਦੀ ਖੱਲ, ਝੋਲਾ ਆਦਿ 

ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਾਰਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਵਿਚ 
ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਕੰਨਫਟਾ” ਜਾਂ 
'ਕੌਨਪਾਟਾ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ 
ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਜੋ' ਧਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਸਮਾਂ 
ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਲੱਭੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 
ਕਈਆਂ ਅਤਿਮਾਨਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੈਬੰਧ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 
ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰ੍ 

ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 
ਸਨ, ਪਰ ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ 
ਲਈ ਧਾਤ ਜਾਂ ਹਿਰਨ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ 
ਲਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਵਾਲੇ 
ਦਿਨ, ਯੋਗੀ ਕੈਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਰਵਾ ਕੇ ਮੰਤਾਂ ਦੇ ਜਾਪ ਨਾਲ ਮੁੰਦਰਾਂ 
ਨੂੰ ਧਾਰਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੋਖਲਾ ਮੁੰਜ ਦੀ ਰੱਸੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਾਲੀ 
ਉੱਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਕਮਰਕੱਸਾ ਹੈ। ਸਿੰਗੀ ਹਿਰਨ ਦੇ ਸਿੰਗ ਦਾ 
ਬਣਿਆ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਜਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੂੰਹ 
ਨਾਲ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਉੱਨ ਦੀ ਬਣੀ 
ਸੇਲੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਯੋਗੀ ਧਾਰਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ 
ਗੋਲਾਕਾਰ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵੀ ਬੈਨ੍ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਲਈ 
ਯੋਗੀ ਕਿੰਗਰੀ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਕਿੰਗਰੀ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ 
ਸਾਰੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਚਿਕਾਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਵਸਾਗਰ 
ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗੀ ਲੋਕ 
'ਧਾਂਧਰੀ' ਦੀ ਵਰਤੋ` ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਨਾਮਾਂਤਰ 
'ਗੋਰਖਥੈਧਾ” ਵੀ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰੁਦਾਕਸ਼ ਦੀ ਮਾਲਾ 
ਧਾਰਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। “ਅਧਾਰੀ” ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ-ਟੰਗੀ 
ਪੀੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਖ ਕੇ ਯੋਗੀ ਉਪਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਬੜੇ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਆਪਣੇ 
ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀ ਕੇ ਜੋ 
ਚੋਲਾ ਧਾਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 'ਗੁਦੜੀ” ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ 
ਹਰ ਯੋਗੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਲੈਗੋਟ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਗ 
ਢੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਯੋਗੀ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੱਥ- 
ਡੇਢ-ਹੱਥ ਦਾ ਇਕ ਕਾਲਾ ਡੰਡਾ ਵੀ ਧਾਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 
ਤੋਂ ਝਾੜਨ ਦਾ ਕੌਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੋਬੈਧ ਭੈਰਵ 
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ਅਤੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 'ਖੱਪਰ” ਮਿੱਟੀ ਦੇ 

ਘੜੇ ਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਠੂਠਾ ਵੀ 
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਦਰਿਆਈ ਨਾਰੀਅਲ ਜਾਂ ਕਾਂਸੀ ਦਾ 

ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਣ 
ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਨਾਥ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਦਸੀਆਂ 
ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਠਯੋਗ ਵਿਚ 
ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਵੇਂ 
ਕੁਝ ਪਰੈਪਰਾਗਤ ਹੋਣ , ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਪਰਿਵਰਤਨ 

ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁੱਖ ਸ਼ਬਦ ਸੈਨ, ਸਬਦ, ਨਾਦ, 

ਅਨਹਦ-ਨਾਦ, ਨਿਰੋਜਨ, ਨਾਦ-ਬਿੰਦੂ ਆਦਿ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਹਿਜ ਪਰਮ-ਗਿਆਨ, ਸਹਿਜ ਸਮਾਧੀ ਆਦਿ 

ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। “ਉਨਮਨ” ਮਨ ਦੀ ਉੱਚੀ 
ਅਵਸਥਾ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੋਗ-ਮਤ ਵਿਚ ਸੂਰਜ 
ਦੀਆਂ 12 ਅਤੇ ਚੌਦ੍ਮਾਂ ਦੀਆਂ 16 ਕਲਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ 
ਅਨੌਕ ਥਾਂਵਾਂ ਉਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। “ਅਸ਼ਟ-ਧਾੜੂ” ਸ਼ਬਦ ਵੀ 
ਨਾਥ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ 
ਸੈਯੁਕਤ ਸ਼ਬਦ ਅੱਠ ਧਾਤਾਂ-ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਪਾਰਾ, ਤਾਂਬਾ, 

ਜਿਸਤ, ਸਿੱਕਾ, ਕਲੀ ਅਤੇ ਲੋਹਾ-ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਪਰ ਯੋਗਮਤ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਵਿਚ 
ਵਾਚਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਤੁੱਚਾ, ਰੋਮ, ਲਹੂ, ਨਾੜੀਆਂ, 

ਹੱਡੀਆਂ, ਪਿੰਜਰ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਵੀਰਜ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜ ਤੱਤ੍ਰਾਂ 
ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਟ-ਧਾੜੂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਮੱਧ-ਯੁਗ ਵਿਚ ਹਠ-ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਸਾਰੇ 
ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਸੀ।ਸੈਤ-ਕਾਵਿ ਵਿਚ 
ਇਸ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਪ੍ਤਿਕ੍ਰਿਆ ਅਥਵਾ ਇਸ ਦੀ ਅਨੁਪਯੋਗਤਾ 
ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦਾ 
ਭਾਵੀਕਰਣ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ 
ਇਸ ਦਾ ਸਾਂਗੋਪਾਂਗ ਚਿੱਤ੍ਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 
ਪਰਿਵਾਰਕਿ ਸੈਬੈਧ ਯੋਗੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਿਕਟ 
ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਾਧਨਾ ਪ੍ਰਤਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ 
ਸੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਸੰਬੈਧ ਭਾਵੇਂ ਯੋਗੀ-ਸਭਿਆਚਾਰ 
ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਠਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕ੍ਰਿਤ ਆਚਰਣ 

ਵੇਖੇ ਸਨ ਜੋ ਸਮੇ' ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਮਰਥ ਸਨ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ, 'ਸਿਧ-ਗੋਸਟਿ' ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ 

_ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ “ਜਨਮਸਾਖੀ-ਸਾਹਿਤ' ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਤੀਤ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਠਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿਰੋਧ 
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ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਗੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਕਲਿਆਣ ਦੇ 

_ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਸਨ। ਗਿ੍ਹਸਥ ਧਰਮ ਵਿਚ ਯੋਗੀਆਂ 
ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸਤਰੀ ਜਾਤਿ ਪ੍ਰਤਿ ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ 

ਮਨ ਵਿਚ ਅਨਾਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 

ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ। ਯੋਗੀ ਬਿੰਦੂ ਦੀ 

ਰਖਿਆ ਉਤੇ ਅਧਿਕ ਬਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਹਠਯੋਗ ਪ੍ਰਤਿ ਵਿਰੋਧੀ ਸੂਰ ਬੜੀ ਸ਼ਿਦਤ ਨਾਲ 

ਗੁੰਜਿਆ ਹੈ।ਯੋਗ-ਮਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਸੂਲ੍ਿਤੀ 
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਉਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਤ-ਵਿੱਤੀਆਂ 

ਦੇ ਨਿਰੋਧ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨਿਰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਪ੍ਾਣਾਯਾਮ ਦੁਆਰਾ 

ਵਾਯੂ ਨੂੰ ਦਸ਼ਮ-ਦੁਆਰ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨੌਲੀ ਆਦਿ 
ਖਟ-ਕਰਮ ਨਾਲ ਮਨ ਭਿਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ- ਚਾੜ/ਸੈ ਪਵਨ 

ਸਿੰਘਾਸਨ ਭੀਜੈ / /ਨਿਉਲਾੀ ਕਰਮ ਥਟੁ` ਕਰਮ ਕਗੰਜੰ / ਰਾਮ 

ਨਾਮ 'ਬਨੁ /ਝੈਰਥਾ ਸ਼ਾਲ ਲਨੈਜੈ/(ਗੁ. ਗੁਰੰ. ੯੦੫)। ਯੋਗ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਪਾਖੰਡ-ਕਰਮ ਹਨ। ਨੌਲੀ ਕਰਮ ਕਰਨਾ, ਕੁੰਡਲਿਨੀ 

ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਦਸ਼ਮ-ਦੁਆਰ ਰੂਪੀ ਭੱਠੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, 

ਰੇਚਕ, ਪੂਰਕ, ਕੁੰਭਕ ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਨ 

ਦਾ ਹਠ ਪੂਰਵਕ ਨਿਗਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਪਾਖੰਡ ਹਨ । ਅਜਿਹੇ 

ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮ-ਸੈਬਧ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 

ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ-/ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਭਾਇਆੰਗਮ ਭਾਠ? / ਰੌਚਕ ਕੰਭਕਾ 

ਪੁਰਕਾ ਮਨ ਹਾਠ?/ ਪਾਥੰਡਾ ਧਰਨ' ਪ੍ਰਹਿੰਤ ਨਹੀ ਹ/ਨੇ ਸਉ ਗੁਰ 

ਸ਼ਬਦ ਮਹਾ ਰਸ਼ 7ਇਆ/(ਗੁ. ਰੀ. ੧੦੪੩)। 

ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਯੋਗ-ਆਸਨਾਂ ਪ੍ਰਤਿ ਵੀ ਕੋਈ 

ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਪ੍ਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਠੱਗਣ ਦਾ 

ਸਾਧਨ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨਹਦ-ਨਾਦ, ਦਸ਼ਮ- 

ਦੁਆਰ, ਅੰਮ੍ਰ੍ਿਤ-ਰਸ, ਅਜਪਾਜਾਪ ਆਦਿ ਯੌਗਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ 

ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾਮਈ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ 

ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਪੰਰ ਇਹ ਵਰਤੋ' ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ 

ਯੌਗਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਪਰਿਤ ਅਥਵਾ 

ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਦ੍ੜ੍ਹ 
ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਹਠ-ਯੋਗ ਦੇ ਰੂੜ੍ਹ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨਾਂ ਅਤੇ 

ਕਠੋਰ ਸਰੀਰਕ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਵਾਸਤਵਿਕ ਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 

ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜੌਡ' ਨਾ /ਖੰਥਾ ਲੌਗ ਨ ਡੰਡੇ ਜੋਗ ਨ ਭਸਮ 

ਚੜਾਈਏ / ਜੌਗ' ਨ ਮੰਦਾ ਮੰਡਿ ਮਡਾ/ਇਆ ਜੋਗ ਨ /ਨੌੰਡਾੀੰ 

ਵਾਈਐ /..... ਜੰਗ ਨ ਬਾਹ/ਰੇ ਮਤਾ #ਸ਼ਾਣਾਂ ਜੋਗ ਨ ਤਾੜੀ 

ਲਾਈਐ / ਜੌਗੁ ਨ ਦੇਸ ਦਿਸੰਤਾਨੇ ਭਾਵਿ# ਲੌਗ ਨ ਤਰਲ 
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ਨਾਈਐ / ਅੰਜਨ ਮਨਹਿ ਨਿਰੰਜਨਿ ਰਹੀਆ ਜ਼ੌਗ ਲੁਗ/ਤਿ ਇਵ 

ਪਾਈਆ /(ਗੁ. ਰੈ. ੭੩੦)। ਗੁਰੁ ਜੀ ਨੇ ਪਾਖੰਡੀ ਯੋਗੀ ਦਾ 

ਵੀ ਬੜਾ ਯਥਾਰਥ ਚਿੱਤਰ ਖਿਚਿਆ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਹਠਯੋਗ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ 

ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ- ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਪ੍ਕਾਰਾਂਤਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਹਠਯੋਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ 

ਸਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਹਠਿ ਨਿਗ੍ਰਹਿ : ਇਸ ਦਾ ਸੈਬੰਧ 'ਹਠ-ਯੋਗ' (ਵੇਖੋ) ਨਾਲ ਹੈ। 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ-ਸਾਧਨਾ ਰਾਹੀਂ ਚਿੱਤ ਦਾ ਨਿਰੋਧ ਕਰਨਾ 

ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੈਭਵ ਨਹੀਂ' ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿਰ ਭਾਰ ਆਸਣ ਕਰ 

ਲਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿਚ 

ਦਰੇਤ-ਭਾਵ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ-ਗਨੈ ਨੇਗ੍ਰਾਨ ਆਤਿ ਰਹਤ 
/ਬਿਟੰਗਾ / ਹਉਂ ਰੋਗ /ਲਿਆਪੈ ਚਕ ਨ ਭੰਗਾ/(ਗੁ. ਰੀ. ੧੩੦੫)। 

ਹਠੇ-ਕਰਮ : ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਠ-ਪੂਰਵਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 
ਕਰਮ । ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਕਰਮਾਚਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ 

ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ 

ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨੀਚਾਂ ਦੇ ਘਰ 

ਭੋਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਠ-ਪੁਰਵਕ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰਦਾ 

ਹੈ-- ਆਪਨ ਊਚ ਨਨੋਚ ਘ/ਰ ਭੋਜਨ ਹਠ ਕਰਮ ਕਾਰ 

ਉਦਰ ਭਾਰਾ / (ਗੁ .ਗਰੰ. ੯੭੦)। 

ਹਣਵੰਤੁ/ਹਣਵੰਤਰੁ : ਸੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਦਾ ਇਕ ਨਿਸ਼ਠਾਵਾਨ 
ਬਾਂਦਰ ਭਗਤ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਰਾਵਣ ਨਾਲ ਹੋਏ 

ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਇਕ ਤੇਜਸਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। 'ਬਾਲਮੀਕੀ 
ਰਾਮਾਇਣ” ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸਰੀ ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ 

ਸੁੰਦਰ ਪਤਨੀ ਅੰਜਨੀ (ਪੁੰਜਿਕਸਥਲੀ) ਸਜ-ਧਜ ਕੇ ਪਰਬਤ 

ਦੀ ਟੀਸੀ ਉਤੇ ਖੜੋਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਾਯੂ ਦੇਵ ਨੇ ਉਸ ਦਾ 

ਅਲਿੰਗਨ ਕੀਤਾ। ਫ਼ਲਸਰੂਪ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਅੰਜਨਾ ਨੂੰ 

ਵਾਯੂ-ਦੇਵ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕੁੱਖ ਵਿਚੋਂ' ਹਨੂਮਾਨ ਨਾਂ 
ਦਾ ਬਲੀ ਯੋਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਲਕ ਨੇ ਜੈਮਦਿਆਂ ਹੀ 

ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਫ਼ਲ ਸਮਝ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ 

ਉਛਲਿਆ, ਇੰਦੂ ਨੇ ਵਜ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਡਿਗਾ 

ਦਿੱਤਾ। ਵਜ ਲਗਣ ਨਾਲ ਬਾਲਕ ਦਾ ਜਬਾੜਾ (“ਹਨ”) ਵਿੰਗਾ 

ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਨੁਮਾਨ/ਹਨੂਮਾਨ (ਵਿੰਗੇ 
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ਜਬਾੜੇ ਵਾਲਾ) ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲਗਿਆ। 

'ਸ਼ਿਵ-ਪੁਰਾਣ” ਵਿਚ ਹਨੂਮਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਵੀਰਜ 

ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਦਾ 'ਮੋਹਿਨੀ” 

(ਅਵਤਾਰ) ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀਰਜ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੀਰਜ ਨੂੰ 

ਨਾਗ ਮੁਨੀ (ਅਰਥਾਤ ਹਿਮਾਲਯ) ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਸੈਕੇਤ ਸਮਝ 

ਕੇ ਸੈਭਾਲ ਰਖਿਆ। ਇਕ ਦਿਨ ਜਦੋ ਅੰਜਨੀ ਪਰਬਤ ਦੀ 

ਚੋਟੀ ਉਤੇ ਖੜੋਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਵਨ-ਦੇਵਤਾ (ਵਾਯੂ-ਦੇਵ) 

ਉਸ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਗ 
ਮੁਨੀ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਵੀਰਜ ਨੂੰ ਅੰਜਨੀ ਦੇ ਸਰੀਰ 

ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਜਨੀ ਘਬਰਾ ਗਈ, ਜਿਸ 

ਕਰਕੇ ਪਵਨ-ਦੇਵਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ 
ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸੁਣ 

ਕੇ ਅੰਜਨੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ ਹਨੂਮਾਨ ਦਾ 

ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਜਨਮ-ਪਿਛੋਕੜ ਕਰਕੇ ਹਨੂਮਾਨ ਨੂੰ 

ਪਵਨ-ਪੁੱਤਰ, ਪਵਨ-ਤਨ੍ਯ, ਮਾਰਤਿ, ਆਂਜਨੇਯ, ਕੇਸਰੀ- 

ਨੰਦਨ ਆਦਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਜ ਵਰਗੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰੀਰ 

ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇਸ ਨੂੰ ਬਜਰੈਗਬਲੀ, ਮਹਾਵੀਰ ਆਦਿ 

ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਬਨਬਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀ ਰਾਮ ਚੈਦਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀਤਾ 

ਦਾ ਜਦੋਂ ਰਾਵਣ ਨੇ ਅਪਹਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ 

ਭਾਲ ਨਿਮਿਤ ਲੈਕਾ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੋ' ਸ਼ਕਤੀ 

ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੈਦਰ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ/ਉਦੋਂ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਹਨੂਮਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜੋ ਸੁਗ੍ੀਵ ਦਾ ਮੰਤਰੀ 

ਸੀ। ਸੁਗੀਵ ਦੇ ਭਰਾ ਬਾਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਿਚ ਸੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ 

ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉਤੇ ਸੁਗ੍ਰੀਵ ਅਤੇ ਰਾਮ ਚੰਦਰ 

ਵਿਚਾਲੇ ਸੈਧੀ ਹੋਈ। ਫਲਸਰੂਪ ਹਨੂਮਾਨ ਨੇ ਸੀਤਾ ਦੀ ਖੋਜ 

ਕੀਤੀ, ਲੈਕਾ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਪੁਲ ਤਿਆਰ 
ਕਰਕੇ ਸੀ ਰਾਮ ਚੈਦਰ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੇਂ ਪਾਰ ਲੇਘਾਇਆ। 

ਲੱਛਮਣ ਦੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਸੈਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ 

ਲਿਆਉਂਦੀ। ਲੈਕਾ ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸੀ 
ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਨਾਲ ਅਯੋਧਿਆ ਆਇਆ। ਅੰਤ ਵਿਚ 

“ਉਤਰਾਕਾਂਡ” ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋ ਇਸ ਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਉਪਰ 

ਅਤਿਆਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਭ੍ਗਰ ਅਤੇ ਅੰਗਿਰਾ ਵੰਸ਼ 

ਦੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ 

ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। 

“ਪਦਮ-ਪੁਰਾਣ' ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਨੇ ਹਨੂਮਾਨ 

ਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਰਾਮ-ਕਥਾ ਰਹੇਗੀ, 

ਹਦੀਸ 

ਉਦੋਂ ਤਕ ਹਨੂਮਾਨ ਅਮਰ ਰਹੇਗਾ। ਰਾਮ-ਭਗਤੀ ਨਾਲ 
ਸੈਬੋਧਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਵਿਚ ਹਨੂਮਾਨ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਹਨੂਮਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਦਸਿਆ ਹੈ-- ਹਨੂਮਾਨ ਸਰਿ ਗ੍ਰੜ 
ਸ਼ਮਾਨਾਂ/ ਭ਼ੁਰਘੀੰਤ ਨਰਪਾੰਤ ਨਹੀੰ ਗੁਨ ਜਾਨਾਂ/ (ਗੁ. ਗੰ. 

੬੯੧)। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਹਨੂਮਾਨ 

ਵੱਲੋਂ ਸੀ ਰਾਮ ਚੈਦਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ 
ਹੈ- ਮਨ ਆਹ ਝੂਠੇ ਰਅਚੰਦ੍ ਆਤਾ ਲਛਮਣ ਜੱਗ / ਹਣਵੰਤ੍ਰ 
ਆਰਾ/ਧਿਆ ਆਇਆ ਕਾਠ ਸੰਜੇਗੁ /(ਗੁ. ਗੰ. ੧੪੧੨)। 

ਹਦੀਸ : ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਹਦੀਸ ਦਾ ਭਾਵੀਕਰਣ 
ਕਰਦਿਆਂ ਸੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਈ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 

ਉਸ ਲਈ ਨਾਪਾਕ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਨਾ ਹੀ ਰੱਬੀ ਹਦੀਸ ਹੈ- 

ਨਾਪਾਕ ਪਾਕ ਕਾਨ ਹਦੂ/ਨ ਹਦਨੈਨਾ ਸ਼ਾਲਤ ਨੂਰ/ਤਾ ਦਸ਼ਤਾਰ 
_ਸਿਰਾ। (ਗੁ. ਗੁੰ. ੧੦੮੪)। 

ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ “ਕੁਰਾਨ” ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 'ਹੱਦੀਸ” 

ਦਾ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। 'ਹੱਦੀਸ' ਸ਼ਬਦ ਅਰਬੀ ਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਧਾਰਣ ਅਰਥ ਹੈ ਗੱਲ-ਬਾਤ, ਪਰ ਇਸਲਾਮ 

ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਬਚਨਾਂ (ਹੱਦੀਸੁਲ-ਕੌਲ) 
ਅਤੇ ਉਪਕਾਰਾਂ (ਹੱਦੀਸੁਲ-ਫ਼ਿਅਲ) ਲਈ ਰੂੜ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਸਲਾਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ “ਕੁਰਾਨ” ਵਿਚ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੇ 

ਫ਼ਰਮਾਨ ਦਰਜ ਹਨ ਜੋ ਹਜ਼ਰਮ ਮੁਹੌਮਦ ਨੂੰ ਉਤਰੇ ਸਨ ਜਾਂ 

ਆਵੇਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 

ਆਪਣੇ ਵੱਲੋ' ਪ੍ਗਟਾਏ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ 

ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ “ਹੱਦੀਸ” ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 

ਹੋਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੈਬੈਧਿਤ ਉਪਦੇਸ਼-ਪ੍ਧਾਨ 

ਸਾਖੀਆਂ ਵੀ “ਹੱਦੀਸ” ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਹਨ । ਨੱਬੀ ਬਣਨ ਤੋਂ 

ਬਾਦ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੈਮਦ 23 ਵਰ੍ਹੇ ਇਸ ਸੈਸਾਰ-ਵਿਚ ਜੀਵਿਤ 

ਦੀਨੀ ਅਸੂਲ ਸਮਝਾਏ , ਸ਼ੁਭ ਆਚਰਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਰਾਚਾਰ 

ਤਿਆਗਣ ਦੀਆਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਉਹ ਸੀਨਾ-ਬ-ਸੀਨਾ 

ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ 

ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ , “ਹੱਦੀਸ' ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ੍ਰੋਤ- 

“ਸਹਾਬੀ'- ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 

ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸ੍ੋਤ-'ਤਾਬਿਊਨ”- ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਹੱਦੀਸ-ਪਰੈਪਰਾ ਦੋ ਸੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 

ਪਹਿਲਾ ਸੋਤ ਸਮਕਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕ ਵਿਸ਼ਵਸਤ ਹੈ। 
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ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ ਕਈ ਨਕਲੀ ਹੱਦੀਸਾਂ ਵੀ ਮੂਲ ਹੱਦੀਸਾਂ ਨਾਲ 

ਰਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 

ਸੈਨ 870 ਈ. ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਬੁਖ਼ਾਰੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ 

ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹੰਦੀਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 9397 

ਹੱਦੀਸਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨ ਕੇ 'ਸਹੀਹ ਅਲਬੁਖ਼ਾਰੀ' ਨਾਂ ਦਾ ਸੈਕਲਨ 

ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੋ 97 ਖੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੈਕਲਨ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਸੈਕਲਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ “ਹੱਦੀਸ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ 

ਅਨੈਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ , ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 

ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ ਹੱਦੀਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਜੋ' ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ 

ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। “ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ” ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੱਦੀਸ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁਖ 
ਧਾਰਮਿਕ ਸ੍ਰੋਤ ਹੈ। 

ਹਨੂਮਾਨ : ਵੇਖੋ “ਹਣਵੰਤੁ/ਹਣਵੰਤਰੁ'। 

ਹਰ : 'ਸ਼ਿਵ” (ਵੇਖੋ) ਦਾ ਇਕ ਨਾਮਾਂਤਰ। ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ 

“ਹਰਿ” ਲਈ ਵੀ ਵਰਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਹਰਣਖ,/ਹਰਣਾਖ : ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇਂ ਕਸ਼ਯਪ ਦੇ ਘਰ 

ਦਿਤੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਸ ਅਸੁਰ ਦਾ ਸਹੀ ਨਾਂ 

“ਹਿਰਣ੍ਯਕ੍ਸ਼” ਹੈ। ਇਹ ਹਰਨਾਖਸ (ਹਿਰਣ੍ਯਕਸ਼ਿਪੁ) ਦਾ 

ਜੁੜਵਾਂ ਭਰਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਾਂ 

ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀ ਸੁਨਹਿਰੀ 

ਬਸਤ੍ਰਾਂ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਭਗਤੀ-ਕਾਵਿ ਵਿਚ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਰਲਗਡ ਹੋਂ ਗਈ ਹੈ। 

ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਉਲੇਖ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ 

ਦਾ ਅਪਹਰਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਡੂੰਘਾ ਲੈ ਗਿਆ 

ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਟਾ ਦੇ ਪਰਕੋਟੇ ਵਿਚ ਰਖ ਦਿੱਤਾ। ਪਿ੍੍ਥਵੀ ਨੂੰ ਫਿਰ 

ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਣੂ ਨੇ ਵਰਾਹ/ਵਾਰਾਹ 

(ਸੂਰ) ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੇ 

ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੈੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿਿਥਵੀ ਦਾ ਉੱਧਾਰ ਕੀਤਾ। 
ਭਾਗਵਤ ਅਤੇ ਹਰਿਵੌਸ਼ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 

ਕਿ ਇਸ ਅਸੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਘਮੰਡ ਹੋ 

ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ 

ਇਸ ਦੇ ਆਕਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗਦਾ ਤੋ' ਡਰ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ 

ਇਸ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨ ਨਿਤਰਿਆ। ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ 

ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਥੇ ਵਰੁਣ 
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ਦੇ ਉਕਸਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਵਰਾਹ ਰੂਪ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ 

ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਣੂ ਨਾਲ ਗਦਾ-ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ। ਔਤ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਣੂ 

ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਧਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ' ਇਸ ਦੈਤ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਦਾ ਸੈਕੇਤ ਵਰਤਿਆ 
ਹੈ-- ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੰ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਤੁਮ ਦੁਸ਼ਟ 

ਤਾਠਗੇ ਹਰਣਥ/(ਗੁ. ਰੈ. ੯੭੬)। 

ਹਰਦਾਸ-ਤਨੇ : ਹਰਦਾਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ (ਤਨ੍ਯ/ਤਨੇ), ਭਾਵ 
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲਈ 'ਸਵਈਏ 

ਮਹਲੇ ਚਉਥੇ ਕੇ” ਵਿਚ ਭੱਟ-ਕਵੀ ਕਲ੍ਹ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ-- 

ਕਾਂਵ ਕਲ੍ਹ ਠਕੁਰ ਹਰਦਾਸ਼ ਤਨ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸ਼ਰ ਅਭਾਰ 

ਭਾਰੇ /(ਗੁ. ਗ੍. ੧੩੯੬)। 

ਹਰਨਾਖਸੁ : ਪੁਹਿਲਾਦ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਮੱਧ-ਯੁਗ 

ਦੇ ਭਗਤੀ-ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਆਮ ਉਲੇਖ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਕਸ਼ਯਪ ਦੇ ਘਰ ਦਿਤੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਸ ਸੁਨਹਿਰੀ 

ਬਸਤ੍ਾਂ ਵਾਲੇ ਅਸੁਰ ਦਾ ਸਹੀ ਨਾਂ 'ਹਿਰਣ੍ਯਕਸ਼ਿਪੁ” ਹੈ। ਇਹ 

ਹਰਣਾਖ (ਹਿਰਣ੍ਯਾਕਸ਼) ਦਾ ਜੁੜਵਾਂ ਭਰਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 

ਭਗਤੀ-ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ' 
ਰਲਗਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਭਗਤਾਂ-ਸੋਤਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਤਰ ਹਰਨਾਖਸ਼ 

ਦਾ ਹੀ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਭਗਤ 
ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦਾ ਉੱਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਣੂ ਨੇ 

ਨਰਸਿੰਘ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

“ਭਾਗਵਤ-ਪੁਰਾਣ” ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹਰਣਾਖ 

(ਹਿਰਣਯਾਕ੍ਸ਼) ਦੀ ਮਿ੍ਤੂ ਕਾਰਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। 

ਇਸ ਨੇ ਬਦਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੂਬ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 

ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਾ, ਗਊ-ਬਾਹਮਣ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ 

ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਤਪਸਿਆ 

ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੋਂ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨ ਦਿਨ 

ਵਿਚ, ਨ ਰਾਤ ਵਿਚ, ਨ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਜਾਂ ਦੇਵਤਾ ਤੋਂ, ਨ ਸ਼ਸਤ੍ਰ 

-ਅਸਤ੍ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਵਰ ਦੁਆਰਾ 

ਪਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੇ ਤ੍ੈਲੋਕੀ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ 

ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰਾਂ (ਸੈਹਲਾਦ , ਅਨੁਹਲਾਦ, ਹਲਾਦ 

ਅਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ) ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਵਿਸ਼ਣੂ-ਭਗਤ ਸੀ। ਹਰਨਾਖਸ਼ 

ਨੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ, ਪਰ 

ਉਹ ਨ ਟਲਿਆ। ਆਖ਼ਰ ਦੈਤ ਨੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਜਲ, ਅਗਨੀ, 

ਪਰਬਤ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੱਤ੍ਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ 
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ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਤੱਤ੍ਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨ 

ਪਿਆ ਅੰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਤੱਪਦੇ ਥੱਮ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ 

ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਥੰਮ ਵਿਚੋਂ 

ਵਿਸ਼ਣੂ ਨੇ ਨਰਸਿੰਘ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਹਰਨਾਖਸ਼ ਨੂੰ 

ਆਪਣੀ ਟੈਗ ਉਤੇ ਰਖਿਆ ਅਤੇ ਨਹੁੰਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰ ਕੇ ਮਾਰ 

ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਮਰਣ ਉਪਰੈਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਸਿੰਘਾਸਨ 

ਉਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦੀ ਰਖਿਆ ਲਈ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਸ ਕਰਮ ਦੀ ਸੰਤਾਂ , ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੋਸਾ 

ਕੀਤੀ ਹੈ-- ਹਨ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਓਪਾ/ਇਆ ਧੰਜ ਰਖਦਾ 

ਆਇਆ” ਰਾਮ ਰਾਜੇ / ਹਰਨਾਖਸੁ ਦੁਸ਼ਟ ਗਰ ਮੰਨਿਆ 

ਪਰੱਹਲਾਦ ਤਰਾ/ਏਆ/(ਗੁ. ਰੀ. ੪੫੧)। 

ਹਰਬੈਸ : ਇਕ ਭੱਟ-ਕਵੀ ਜਿਸ ਦੇ ਗੁਰੂ-ਜਸ ਸੰਬਧੀ ਲਿਖੇ 
ਦੋ ਸਵੈਯੇ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਵੇਖੋ ਸਵਈਏ 
ਭਟਾਂ ਕੇ।' 

ਹਰਮ : ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 

ਕਾਬੇ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਦਾ ਪਰਿਸਾਰ। ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ ਇਹ 

ਸ਼ਬਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਨਾਨਖ਼ਾਨਿਆਂ (ਰਣਵਾਸਾਂ) 

ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ 

“ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ' ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਅਰਥ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ 

ਹੈ-- ਡਰੋ ਖਲਾਣੰ ੪ਉਂਣ ਵਗ ਹਠ ਰੰਗੀ ਹਰਮ' ਸ਼ਵਾ/ਨਿਆ / 

(ਗੁ. ਰੰ. ੪੭੨)। ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਕਰਣ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ 
ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਸੜ੍ੀਆਂ (ਬੇਗਮਾਂ) ਲਈ 

ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ-- ਕਹਾ ਸ਼ ਪਾਨ ਤੰਛੋਲਾੀ ਹਰਮਾ ਹੋਆ 

ਛਾਈਆਈ/(ਗੁ. ਗੰ. ੪੧੭)। 

ਹਰਾਮ : ਇਹ “ਹਲਾਲ” ਦਾ ਵਿਪਰੀਤ ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ । ਜੋ 
# ੨੩ ੫ == 

ਵਸਤੂ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਜਿਤ ਹੋਵੇ , ਉਹ “ਹਰਾਮ” ਹੈ। ਵੇਖੋ 

“ਹਲਾਲ”। 

ਹਰਿ : 'ਵਿਸ਼ਣੂ” (ਵੇਖੋ) ਦਾ ਇਕ ਨਾਮਾਂਤਰ। ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾਹਿਬ 
ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। 

ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਗੁਰੂ : ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤਿਪਾਦਿਤ 
ਧਰਮ-ਸਾਧਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਇ 

ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ, ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ-ਧਰਮ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਨ। 
ਆਪ ਦਾ ਜਨਮ 7 ਜੁਲਾਈ, 1656 ਈ. (8 ਸਾਵਣ, 1713 

ਬਿ.) ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਵਿਚ 

ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮਰਾਇ 

ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਯੋਗ ਨ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪ ਨੂੰ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 

1661 ਈ. (8 ਕਤਕ, 1718 ਬਿ.) ਨੂੰ ਗੁਰ-ਗੱਦੀ ਉਤੇ 

ਹੱਕ ਜਮਾਉਂਦਿਆਂ ਔਰੈਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ 

ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ । ਔਰੈਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 

ਬੁਲਾਇਆ। ਰ੍ 

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਇਸੀਨਾ 

ਵਿਚਲੇ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਗਲੇ ਵਿਚ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ 

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲਗਣੋ' ਸੈਕੋਚ ਕੀਤਾ। ਔਰੈਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੇ 

ਕੋਲ ਬੈਗਲੇ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰ-ਗੱਦੀ ਬਾਰੇ 

ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਪਰਤ ਕੇ 

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਮਰਾਇ ਦੇ 

ਗੁਰ-ਗੁੱਦੀ ਉਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ 

ਦਿੱਤਾ। 

ਰਵਾਇਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ 

ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਭੇਦ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਕੋ ਕਿਸਮ ਦੇ 

ਬਸਤ ਪਵਾ ਕੇ ਬਿਠਾਈਆਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪਟਰਾਣੀ ਨੂੰ 

ਲਭਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਭੇਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਟਰਾਣੀ ਨੂੰ 

ਸਹਿਜ ਵਿਚ ਹੀ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। 

ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਚਕ ਨਿਕਲ ਆਈ 

ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਾਰਗਰ ਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ 

ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਬਾਂਹ ਉਲਾਰ ਕੇ “ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ” ਕਹਿ ਕੇ 30 

ਮਾਰਚ, 1664 ਈ. (3 ਵਿਸਾਖ, 1721 ਬਿ.) ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ 

ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। “ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ” ਤੋਂ ਆਪ ਦਾ 

ਭਾਵ ਸੀ (ਗੁਰੂ) ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੋ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਦੇ ਛੋਟੇ 

ਭਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਜੋਂ ਗੁਰੁ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਾ (ਦਾਦਾ) 
ਲਗਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਨੇ ਕੁੱਲ 2 ਵਰ੍ਹੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 26 ਦਿਨ 

ਗੁਰਿਆਈ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਯਮਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 

ਉਸ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 

ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਨਿਵਾਸ-ਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਬੈਗਲੇ 

ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੈਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਥਿਤ ਹੈ। 

ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ , ਗੁਰੂ : ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ 



ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ, ਗੁਰੂ 

ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਗੁਰੂ-ਪਰੈਪਰਾ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਜੋ 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ 14 ਜੂਨ, 
1595 ਈ. (21 ਹਾੜ, 1652 ਬਿ.) ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 

ਦੇ ਵਡਾਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਆਪ ਦਾ ਬਚਪਨ 

ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਰਣ ਬੜੀ ਅਸੁਰਖਿਅਤ ਅਵਸਥਾ 

ਵਿਚ ਬੀਤਿਆ। ਗੁਰੁ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ 

ਵਿਦਿਆ ਲਈ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਛੱਡਿਆ। 

ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪ 

ਨੂੰ ਸੈਨਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਫ਼ਲਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ 

ਤੋ ਹੀ ਬੜੇ ਚੁਸਤ ਅਤੇ ਨਿਡਰ ਯੋਧਾ ਬਣਨ ਵਲ ਰੁਚਿਤ ਹੋ 

ਗਏ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ- ਦਲ 

ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸਰਨਾ ਵਡਾ ਜੌਧਾ ਝਹੁ ਪਰਉਪਕਾਗੀ/(1/48)। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਦ 25 ਮਈ, 

1606 ਈ. (29 ਜੇਠ, 1663 ਬਿ.) ਨੂੰ ਆਪ ਗੱਦੀ ਉਤੇ ਬੈਠੇ 

ਅਤੇ ਸੇਲੀ-ਟੋਪੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰ ਉਤੇ ਦਸਤਾਰ ਅਤੇ ਕਲਗੀ 

ਸਜਾਈ ਅਤੇ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕ੍ਰਿਪਾਨਾਂ ਧਾਰਣ 

ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 
ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮ-ਰਖਿਆ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤ 

ਆਵੱਸ਼ਕਤਾ ਹੈ। 
ਆਪ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ। ਇਕ, ਡਲਾ ਨਿਵਾਸੀ 

ਨਾਰਾਇਨ ਦਾਸ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਦਮੋਦਰੀ ਨਾਲ 1604 ਈ. 

(1661 ਬਿ.) ਵਿਚ; ਦੂਜਾ, ਬਕਾਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹਰੀ ਚੈਦ ਦੀ 

ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਨਾਨਕੀ ਨਾਲ 1613 ਈ. (1670 ਬਿ.) ਵਿਚ ਅਤੇ 

ਤੀਜਾ, ਮੰਡਿਆਲੀ ਨਿਗਵਾਸੀ ਦਯਾਰਾਮ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਮਹਾਦੇਵੀ 

ਨਾਲ 1615 ਈ. (1672 ਬਿ.) ਵਿਚ। ਆਪ ਦੇ ਘਰ ਪੰਜ 

ਸੁਪੁੱਤਰ (ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ, ਸੂਰਜ ਮਲ, ਅਣੀਰਾਇ, ਅਟਲ 

ਰਾਇ ਅਤੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ) ਅਤੇ ਇਕ ਸੁਪੁੱਤਰੀ (ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ) 

ਪੈਦਾ ਹੋਏ। 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਲਈ 

ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਨਾਂ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਸੈਨ 1609 ਈ. 

ਵਿਚ ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਕਾਲ-ਬੁੰਗਾ 

(“ਅਕਾਲ-ਤਖ਼ਤ') ਉਸਰਵਾਇਆ ਜਿਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਗੀ 

ਕਰਤਬ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਰਿਕ ਕਸਰਤ ਵਲ ਰੁਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 

ਸੀ। ਆਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 52 ਬਲਵਾਨ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੈਨਿਕ 

ਟੁੱਕੜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 500 

ਯੁੱਧ-ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੈਨਿਕ 

28ੈ| ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ, ਗੁਰੂ 

ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 

ਬੁਲਵਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੇ ਕੇ 

ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਉਸ 

ਕਿਲ੍ਹੋ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਵੀ ਕੈਦ ਸਨ ਜੋ ਗੁਰੂ 

ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ 
ਜੀ ਪ੍ਰਤਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਸ਼ਰਧਾ ਵੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ 

ਮੀਰ (ਵੇਖੋ) ਵਰਗੇ ਸੂਫ਼ੀ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ 

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਛਡ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਨੇ 

52 ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 

ਜਾਮੇ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਪਕੜ ਕੇ ਕਿਲ੍ਹਿਓ' ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ 

ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਾਰਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਕ ਨਾਮਾਂਤਰ 

“'ਬੈਦੀ-ਛੋੜ” ਪ੍ਚੱਲਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜਹਾਂਗੀਰ 

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੈਬੈਧ ਸੁਖਾਵੇਂ' ਰਹੇ। 
ਸੈਨ 1614 ਈ..ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਉਪਰੈਤ 

ਗ਼ੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 

ਬਾਹਰ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਕਾਂਗੜਾ, ਉੱਤਰ-ਪ੍ਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਜਾ ਕੇ 

ਧਰਮ-ਪ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪ ਗਏ। 

ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸੈਨ 1628 ਈ. ਵਿਚ ਜਦੋਂ 

ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 

ਪ੍ਤਿ ਤੰਗ-ਨਜ਼ਰੀ ਦਾ ਰਵੈਯਾ ਅਪਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 

ਮਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਹ ਵੱਧਣ ਲਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 

ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮੁਗ਼ਲ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਚਾਰ 

ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਸੈਨ 1628 ਈ. ਵਿਚ 

ਮੁਖ਼ਲਿਸ ਖ਼ਾਨ ਨਾਲ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਈ। ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ 

ਸੈਨ 1631 ਈ. ਵਿਚ ਹਰਿ-ਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਵਿਚ ਅਬਦੁਲਾ ਖ਼ਾਨ 

_ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਗ਼ਲ 

ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਲੜਾਈ ਮੇਹਰਾਜ ਨਾਂ ਦੇ ਕਸਬੇ ਕੋਲ ਨਥਾਣੇ 

ਦੀ ਢਾਬ ਪਾਸ ਲੜਨੀ ਪਈ । ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਲਾ ਬੇਗ ਅਤੇ 

ਕਮਰ ਬੇਗ ਫ਼ੌਜਦਾਰ ਸਨ। ਚੌਥੀ ਲੜਾਈ ਸੈਨ 1634 ਈ. 

ਵਿਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੜੀ ਗਈ। ਮੁਗ਼ਲ ਸੈਨਾ ਦੀ 

ਕਮਾਨ ਕਾਲੇ ਖ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਂਦਾ ਖ਼ਾਨ ਉਸ ਦਾ 

ਸਹਾਇਕ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਹਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 

ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਮੁਗ਼ਲ ਸੈਨਾ ਦੇ 

ਫ਼ੌਜਦਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। 

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੇ 

ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਚਲੋ ਗਏ । ਉਥੇ ਲਗਭਗ 

ਦਸ ਵਰ੍ਹੇ ਰਹਿ ਕੇ ਧਰਮ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕੌਮ ਵਿਚ 



ਹਰਿ-ਚੰਦਉਰੀ 

ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ, 
ਪਰ ਉਹ ਸੈਨ 1638 ਈ. ਵਿਚ ਭਰ-ਜਵਾਨੀ ਵਿਚ ਹੀ 

ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। 3 ਮਾਰਚ, 1644 ਈ. (7 ਚੇਤਰ, 

1701 ਬਿ.) ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ 

ਹਰਿਰਾਇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ-ਪਦ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਸੈਸਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ 
ਕੀਤਾ। ਆਪ ਦਾ ਦੇਹਰਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਵਿਚ “ਪਾਤਾਲਪੁਰੀ” ਦੇ 
ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਕੁਲ 37 ਵਰ੍ਹੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 
7 ਦਿਨ ਗੁਰਿਆਈ ਕੀਤੀ। 

ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਨੇ ਧਰਮ-ਪ੍ਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਈ 
ਸਥਾਨ ਬਣਵਾਏ, ਜਿਵੇ' ਕੌਲਸਰ, ਬਿਬੇਕਸਰ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 

ਦੇਵ ਦਾ ਦੇਹਰਾ, ਆਦਿ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਤਿ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ 
ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 

ਉਦਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਕੇ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤਕ ਸਿੱਖੀ ਦੇ 
ਪ੍ਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। 

ਹਰਿ-ਚੋਦਉਰੀ : ਇਕ ਕਲਪਿਤ ਨਗਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰਾਜਾ 
ਹਰੀ ਚੋਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ 
ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ- ਰੋ ਅਨ ਕਨਿਆ ਕਗਹਿ ਹੈ ਹਾਹਾ/ /ਦਸ/ਟ ਦੇਖ 

ਜੈਸੇ ਹਓ ਚੰਦਾਉਂਗੀਂ ਇਕਾ ਰਾਮ ਭਜਨ ਲੰ ਲਾਹਾ/(ਗੁ. ਗੁ. ੪੦੨)। 

ਵੇਖੋ “ਹਰਿਚੈਦ, ਰਾਜਾ”। 

ਹਰਿਦੁਆਰ : ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇਕ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤੀਰਥ ਜੋ ਗੈਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਕੰਢੇ ਉਤੇ 
ਵੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਗੰਗਾ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੈਦਾਨੀ 
ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਕਰਕੇ 

ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖੇਤਰ “ਹਰਿ ਕੀ ਪੌੜੀ” ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 'ਕਨਖਲ” ਤਕ 
ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਨਾਮਾਂਤਰ “ਮਾਯਾਪੁਰੀ” ਹੈ। 

ਚੂੰਕਿ ਇਸ ਵਿਚਲਾ “ਹਰਿ” ਸ਼ਬਦ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦਾ ਸੂਚਕ 
ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਸ਼ਣਵ ਧਰਮ-ਧਾਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਪਰ ਇਥੇ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ-ਸੈਪ੍ਦਾਵਾਂ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ 
ਲੋਕ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 

ਬ੍ਹਸਪਤੀ ਕੁੱਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੁੰਭ ਦਾ 
ਮੇਲਾ (ਵੇਖੋ) ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਦ 
ਅਰਧਕੁੰਭੀ ਦਾ ਪਰਵ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਵਸਰਾਂ 
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`ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ 

ਤੀਰਥ ਉਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਨਮ-ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ 

ਪਾਪ ਕਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਇਥੇ ਉਤਰੀ 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁਲ 
ਤਾਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਇਥੇ ਮੈਤ੍ਰੇਯ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਵਿਦੁਰ ਨੂੰ 'ਭਗਵਤ-ਪੁਰਾਣ” 
ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਥੇ ਹੀ ਸੱਤ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਰਦ 
ਨੇ ਇਸ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਸਪਤਾਹ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ 

ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤਪਸਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸੈਗ ਜਾਂ 
ਆਧਖਿਆਨ ਇਸ ਪੁਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਨਮਸਾਖੀ- 
ਸਾਹਿਤ ਅੰਦਰ ਉਲੇਖ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਉਦਾਸੀਆਂ 

ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਮਿਥ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ 

ਸੈਬਧਿਤ ਇਕ ਗੁਰੂ-ਧਾਮ “ਹਰਿ ਕੀ ਪੌੜੀ” ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਾਇਮ 
ਹੋ। 

ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ : ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਰਵੋਚ ਧਰਮ-ਧਾਮ ਜੋ 
“ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ” (ਵੇਖੋ) ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਥੇ 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ 
ਆਦਿ-ਬੀੜ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 
ਪਾਵਨ ਬੀੜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 
ਸਫ਼ਾਈ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਸਵੇਰੇ ਦੋ ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮੀ 10 ਵਜੇ ਤਕ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ 

ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਨਿਰੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ 
ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹਰਿਮੰਦਿਰ 

ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਰੈਪਰਾ 
ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਪਹਿਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦੋ 

ਰੂਪ ਹਨ, ਇਕ ਸੁੱਕੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਲੀ। ਪਹਿਲਾਂ 
ਸੁੱਕੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਲੀ 
ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਜਲ ਨਾਲ ਹਰਿਮੰਦਿਰ 
ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਬਾਹਰ ਦੇ ਫ਼ਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼-ਸਥਾਨ ਦੇ ਜਲ ਅਤੇ ਦੁੱਧ 
ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ-ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋ' ਬਾਦ ਫ਼ਰਸ਼ 
ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। 



ਹਰਿੰ-ਰਸ 

ਹਰਿ-ਰਸ : ਵੇਖੋ 'ਨਾਮ-ਮਹਾ-ਰਸ'। 

ਹਰਿਰਾਇ, ਗੁਰੂ : ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਭਾਵ-ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੂਰ 
ਤਕ ਵਿਸਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੁਆਰਾ 

ਚਲਾਈ ਗੁਰੂ-ਪਰੈਪਰਾ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਨ। ਆਪ ਦਾ ਜਨਮ 
ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ 

ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ 26 ਫਰਵਰੀ, 1630 ਈ. (20, ਮਾਘ, 

1686 ਬਿ.) ਵਿਚ ਕੀਰਤਪੁਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਦੀ 

ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ 

ਵਿਚ ਹੋਈ । ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਨਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ । 

ਇਕ ਚੌਗੇ ਯੁੱਧ-ਵੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪ ਬੜੇ ਕੋਮਲ ਦਿਲ 

ਵਾਲੇ ਉਦਾਰ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ 

ਤੋੜਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਟੁੱਟੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁੱਚੀ 

ਰਖਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਦਇਆ, ਪੇਮ ਅਤੇ ਕੋਮਲਤਾ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ 

ਸਨ। 

ਆਪ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੁਲੈਦ ਸ਼ਹਿਰ (ਉੱਤਰ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼) 
ਦੇ “ਅਨੂਪ ਸ਼ਹਿਰ” ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਦਯਾ ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਦੋ 

ਸੁਪੱਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੈਨ 1640 ਈ. (1697 ਬਿ.) ਵਿਚ 

ਹੋਇਆ। ਮਾਤਾ ਕੋਟ-ਕਲਿਆਣੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਰਾਮਰਾਇ ਦਾ 

ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ (ਗੁਰੂ) ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਨਮ 

ਹੋਇਆ। 

ਗੁਰੁ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਮਹਾਪ੍ਰਸਥਾਨ ਤੋ ਬਾਦ ਆਪ 8 

ਮਾਰਚ, 1644 ਈ. (12 ਚੇਤਰ, 1700 ਬਿ.) ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ 

ਉਤੇ ਬੈਠੇ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਬੀਮਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 

ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖਾਂ-ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਆਪ 

ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾ ਸੀ। ਆਪ ਨੇ ਇਕ 

ਵੱਡਾ ਦਵਾਖਾਨਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਰਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ 

ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਦਾਇਕ ਦਵਾਈਆਂ ਹਰ ਸਮੇ ਉਪਲਬਧ 

ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਆਪ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਨ 

ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਆਪਣੇ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ 
ਪਾਲਦੇ-ਪੋਸਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਦਾ ਬਾਗ਼ ਇਕ ਚੰਗਾ 

ਚਿੜੀਆਘਰ ਸੀ। 

ਸੈਨਿਕ ਟੁਕੜੀ ਰਖਣ ਦੀ ਉਚੇਚੀ ਆਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ 

ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਵਿਚ 2200 ਸੈਨਿਕ ਹੰਦੇ 

ਸਨ। ਪਰ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਇਸ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੋਗ 

ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਸਿਵਾਏ ਇਕ ਅਵਸਰ 

ਤੇ , ਜਦੋ' ਦਾਰਾਸ਼ਕੋਹ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਔਰੈਗਜੇਬ 

ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਪੱਤਣ ਉਤੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਰੋਕੀ 

ਰਖਣਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਦਾਰਾਸ਼ਕੋਹ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਾ 

ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੋਇਦਵਾਲ ਪਧਾਰੇ ਹੋਏ 

ਸਨ। 

ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਉਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਗੁਰੂ 
ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਾਰਾਸ਼ਕੋਹ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ 

ਬੁਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 

ਰਾਮਰਾਇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁੱਛਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 
ਔਰੈਗਜ਼ੇਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਉਤੇ ਕਿ ਗੁਰੁ ਗੰਥ 

ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਮਣੀ #ਸ਼ਲਮਾਨ ਕਾ ਪੰਡ ਪਈ ਕਾਆਆਰ” 

ਲਿਖ ਕੇ ਮੋਮਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਮਰਾਇ ਨੇ 

ਮਸਟਾੀ ਬੋਈਆਨ ਕਾ ਪੰਡ ਪਈ ਕੁਨਆਰ ਪਾਠਾਂਤਰ ਕਰ ਕੇ 

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਨ 

ਦੀ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਜਾਗੀਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਗੁਰੂ 

ਹਰਿਰਾਇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਮਰਾਇ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ 

ਦੇ ਯੋਗ ਨ ਸਮਝ ਕੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। 

ਆਪ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਵਿਚ 6 ਅਕਤੂਬਰ, 1661 ਈ. 

(7 ਕਤਕ, 1718 ਬਿ.) ਨੂੰ ਜੋਤਿ-ਜੋਤਿ ਸਮਾਉਣ ਵੇਲੇ 

ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ 

ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੈਂਪੀ। ਆਪ ਨੇ ਕੁਲ 17 ਵਰ੍ਹੇ, 5 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 8 

ਦਿਨ ਗੁਰਿਆਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰ-ਗੱਦੀ ਕਾਲ ਵਿਚ 

ਬੜੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਰਮ-ਪ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਨੇਕ 

ਥਾਂਵਾਂ ਦੀ ਯਾਤ੍ਾ ਕਰਕੇ ਧਰਮ-ਕੇੱਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 

ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ, ਭਾਈ ਭੂੰਦੜ, ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਈ ਭਗਤੁ 

ਆਦਿ ਪਮੁਖ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਸੈਦ ਥਾਪ ਕੇ ਧਰਮ-ਪ੍ਚਾਰ ਦੀ 

ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ। 

ਹਰੀ ਚੰਦ, ਰਾਜਾ : ਇਕ ਸੂਰਜਵੈਸ਼ੀ ਰਾਜ ਜੋ ਇਕ੍ਸ਼ਵਾਕੁ 
ਵੈਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਜਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ੈਕੂ ਦੇ ਘਰ ਸਤ੍ਯਵਤੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ 

ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਤ੍ਯਵਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰ 
ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਸ਼ੀ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਅਤੇ ਵਿਸ਼੍ਹਾਮਿੱਤਰ ਦੇ 
ਪਰਸਪਰ ਦੁਅੰਦ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਉਲਝਣਾ ਪਿਆ। 

ਇਹ ਸਤਵਾਦੀ, ਧਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਨਿਆਇਸ਼ੀਲ ਰਾਜੇ ਵਜੋਂ 

ਬਹੁਤ ਪ੍ਸਿੱਧ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਖ 

ਅਤੇ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿਣੇ ਪਏ। ਮਹਾਂਭਾਰਤ” ਅਤੇ ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ 



ਹਰੀ ਚੈਦ , ਰਾਜਾ 

ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਨੇਕ ਕਥਾ-ਪ੍ਰਸੈਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਬਿਰਤਾਂਤ 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ : 

ਇਕ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਿਆਂ ਹਰੀ ਚੰਦ (ਹਰਿਸ਼ 

ਚੰਦਰ) ਨੇ ਇਸਤ੍ੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰਲਾਪ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ 

ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਅਸਲੋ' ਵਿਦਿਆ-ਕਲਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨ 

ਦੀਆਂ ਦੇਵੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਰਿਸ਼ੀ 

ਵਿਸ਼ਵਾਮਿਤਰ ਤਪ-ਸਾਧਨਾ ਰਾਹੀਂ ਅਬੂੰਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਦੋਂ' ਰਾਜਾ ਅੱਗੇ 

ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸੜੀਆਂ 

ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਹਮਣ 

ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਦਾਨ ਮੰਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਧਨ, 

ਸੰਪੱਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤਕ ਦਾਨ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਵਾਏ ਇਕ 

ਵਲਕਲ (ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਛਿਲਾਂ ਦੇ) ਦੇ ਬਸਤ੍ਰ , ਪੁੱਤਰ ਰੋਹਿਤ 

ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ 'ਸ਼ੈਵ੍ਯਾ” ਦੇ। ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਛਡ 

ਕੇ ਬਨਾਰਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। _ 

ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿਤਰ ਨੇ ਉਥੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਪਿਛਾ ਨ 

ਛੱਡਿਆ। ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਦਾਨ ਦੀ ਦੱਛਣਾ ਮੰਗੀ। ਹਰਿਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ 
ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਾਸ ਵੇਚਿਆ 

ਅਤੇ ਆਪ ਇਕ ਚੰਡਾਲ (ਧਰਮਰਾਜ ਦਾ ਛਦਮ ਰੂਪ) ਪਾਸ 

ਵਿਕਿਆ। ਚੰਡਾਲ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸਾਨ-ਭੂਮੀ ਦੇ ਕਫ਼ਨ 

ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸਾਨ-ਭੂਮੀ 

ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ। ਉਧਰ ਰੋਹਿਤ 

ਦੀ ਸੱਪ ਲੜਨ ਕਾਰਣ ਮਿ੍ਤੂ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਪਤਨੀ 

ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਦਾਹ-ਸੈਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਮਸਾਨ-ਭੂਮੀ ਪਹੁੰਚੀ। 

ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। 

ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦੇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜ ਮਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 

ਕੀਤਾ, ਪਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ (ਚੰਡਾਲ) 

ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਗਿਆ ਲਏ ਸੜ ਮਰਨ ਲਈ ਦੁਬਿਧਾ ਸੀ। ਰਾਜੇ 

ਰਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ-ਤਿਆਗ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਥੇ ਧਰਮਰਾਜ 
ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿਤਰ ਵੀ 

ਆ ਗਿਆ। ਇੰਦੁ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ 
ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਧਰਮ-ਕਰਮ ਰਾਹੀਂ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤ 

ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ 
(ਚੰਡਾਲ) ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਿਨਾ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ` 

ਲੋਚਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਚੰਡਾਲ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ 
ਵਿਚ (ਧਰਮਰਾਜ) ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ 

ਹਲਤੁ-ਪਲਤੁ 

ਆਗਿਆ-ਵਾਨ ਪੁਰਜਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਵਰਗ ਜਾਣੋ' ਨਾਂਹ ਕਰ 

ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਦ ਨੇ ਰਾਜਾ ਹਰਿਸ਼ ਚੰਦਰ ਦੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 

ਵੀ ਮੰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿਤਰ ਨੇ ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਤਿਲਕ 

ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੀ 

ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਰਾਜਾ ਹਰਿਸ਼ ਚੰਦਰ ਦੇ ਵਿਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵਲ 

_ਸੈਕੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ- /ਤਿਨੇ ਹਨ ਚੰ/ਦਾ /ਪਰਿਥਆੰ 
ਪਤਿ ਰਾਜੰ ਕਾਗਦ ਕੰਮ ਨ ਪਾਈ/ ਅਆਓਂਗਣ ਜਾਣੰ ਪੁੰਨ 

ਕਾਠੇ ਕਿਓਂ /ਕਾਉਂ ਨੇਖਾ/ਨੇ /ਝਕਾਈ/(ਗੁ. ਗੰ. ੧੩੪੪)। 

ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਹਰਿਸ਼ ਚੈਦਰ ਸਵਰਗ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ 

ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੰਨ ਨਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ 
ਆਪਣੀ ਹੀ ਉਸਤਤ ਕਰਵਾਈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਜਾ 

ਸਹਿਤ ਸਵਰਗ ਤੋਂ' ਹੇਠਾਂ ਸੁਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡਿਗਦੇ ਹੋਏ 

ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਜਾਣ ਕਾਰਣ 

ਉਹ ਜਿਥੇ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫ਼ਲਸਰੂਪ ਉਹ 

ਆਪਣੀ ਪ੍ਜਾ ਸਹਿਤ ਪੁਲਾੜ ਵਿਚ ਹੀ ਹਰਿਸ਼ਚੰਦਰ-ਪੁਰ 

ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਹੋਰ ਨਾਮਾਂਤਰ 

ਹਨ-- ਹਰਿਚੰਦੌਰੀ, ਗੈਧਰਵ-ਨਗਰ, ਸ਼ੋਭ-ਨਗਰ ਆਦਿ। 

ਇਹ ਨਗਰੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਨਹੀਂ; ਕਾਲਪਨਿਕ ਜਾਂ ਸ਼ਿਆਲੀ 

ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿਚ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਧੁੰਦ ਦੀ 

ਪ੍ਰਗਾੜ੍ਹਤਾ ਕਰਕੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਪਰ 

ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮ੍ਿਗਿਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਰਗੀ 

ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸੈਸਾਰਿਕ ਪ੍ਪੰਚ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਮਾਨ 
ਦਸਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਸਮਤਾ ਹਰਿਚੰਦੌਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 

ਹੈ- ਗੰਨੇ ਚੰਦਉਂਗੀ /ਚਤਾ ਭ੍ਰਮ ਸ਼ਖੀਏ ਮ੍ਗਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੁਮਾ 
ਛਾ/ਇਆ / ਚੰਚਲ ਸੰਗ ਨ ਚਾਲਤਾ ਸਏ ਆੰਤਿ ਤਾਜ ਜਾਵਤਾ 

ਮਇਆ /(ਗੁ. ਰੰ. ੮੦੩)। 

ਹਲਤੁ-ਪਲੜੁ : ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈਯਕਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ 

“ਇਹਤ੍ਯ ਪਰਤ੍ਰ” ਦਾ ਤਦਭਵ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ 

ਵਿਚ ਇਸ ਲੋਕ (ਹਲਤ) ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ (ਪਲਤ) ਲਈ 

ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਮਾਝ ਰਾਗ ਵਿਚਲੇ 
“ਬਾਰਹਮਾਹ” ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ- ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ ਸ਼ਵਾ/ਰਓਨੁ 

/ਨਹਚਲ /ਦਿਤਾੰਅਨੁ ਜਾ/ਏ /(ਗੁ. ਗੰ. ੧੩੬) ਸਿਰੀ ਰਾਗ 

ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ-- ਭਗਤ ਜਨਾ ਕਓਂ ਰਾਖਦਾ ਆਪਣਾ 

/ਕੇਰਘਾ ਧਨੰਨੇ/ ਹਲ/ਤਿ ਪਲਾਤ ਮੁਖ ਊਜਲ ਸ਼ਾਚੇ ਲੇ ਗੁਣ 



ਹਲਾਲ 

ਨਾ/ਠ/(ਗੁ. ਰੀ. ੪੬)। 

ਹਲਾਲ : ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਣ ਲਈ 

ਸਵੀਕ੍ਿਤ ਵਸਤੂ “ਹਲਾਲ” ਹੈ; ਜੋ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ 

“ਹਰਾਮ” ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ “ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ” ਵਿਚ 

ਕਿਹਾ ਹੈ- ਆਰਣ ੫7ਹਿ ਹਰਾ# ਆਹ ਹੋਇ ਹਲਾਲ ਨ ਜਾਇ / 

(ਗੁ. ਗੰ. ੧੪੧)। 

ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਬਹ ਕੀਤੇ (ਮਾਰੇ 

ਹੋਏ) ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਮਾਸ “ਹਲਾਲ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਨੇ 

ਕਿਹਾ ਹੈ- ਕਥਨ ਜਆ ਜੁ ਮਆਗ/ਹਿ ਜੋਰੁ ਕੰਨ ਕਹਤੇ ਗਾਹ 

ਲੁ ਹਲਾਲ / ਦਫਤਰ ਦਈ ਜਥ ਕਾ/ਢ ਹੰ ਹ/ਇਗਾ ਕਉਨ 

ਹਵਾਲ਼/(ਗੁ. ਗੰ. ੧੩੭੫)। 

ਹਾਹਾ-ਹੂਹੂ : ਇਕ ਪ੍ਰਮੁਖ ਗੈਧਰਮ ਜਾਤਿ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਲੇਖ 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਮਲਾਰ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ 

ਹੈ- ਆ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸ਼ਹਾਵਨ ਨ#ਕ/ ਹਾਹਾ ਨੂਹ ਗੰਧਲਾ 
ਅਪਸਰਾ ਅਨੰਦ ਮੰਗਲ ਰਸ਼ ਗਾਵਨ? ਨ$ਕ7/ (ਗੁ. ਗੰ. 
੧੨੭੨)। ਵੇਖੋ “ਰੈਧਰਬ/ਰੀਧਰਵ”। 

ਹਾਜੀ : ਹੱਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾੜੀ ਨੂੰ “ਹਾਜੀ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿਚ “ਹਾਜੀ” ਦੇ ਸਰੂਪ 

ਉਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ-- ਲੇ /ਦਲ ਸ਼ੋਧੈ ਸਟ 
ਹਾਜ7/(ਗੁ. ਗੰ. ੧੦੮੪) । ਵੇਖੋ “ਹਜ”। 

ਹਾੜੋਬਾ ( ਧਰਤੀ) : 'ਮਗਹਰ' (ਵੇਖੋ) ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ 
ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ “ਹਾੜੈਬਾ' ਧਰਤੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਤ ਕਬੀਰ 
ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ-- ਗੰਨੇ ਕਾ ਸੰਤ ਮਰੇ 

ਹਾੜੰਬੈ ਤਾ ਸਗਲ ਸੈਨ ਤਰਾਸੰ/(ਗੁ. ਰੀ. ੪੮੪)। 

ਹਿੰਸਾ : ਇਸ ਦਾ ਸਾਧਾਰਣ ਅਰਥ ਹੈ ਸਿਰੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ, 
ਬਧ, ਘਾਤ ਆਦਿ। ਭਾਰਤੀ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕੋਈ 

ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੋਧ ਆਦਿ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ 

ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਤਿ ਉਚੇਚਾ ਉਲਾਰ ਹੈ। 
ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ 'ਹਿੰਸਾ” ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਉਤੇ 

ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ, ਅਭਿਮਾਨ ਅਤੇ ਲੋਭ ਦਾ 

ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ-- ਜਿਸ ਅਨ ਮਾਨ ਆਭਮਾਨ ਨ ਤਾ 
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ਕਾਉ /ਹੌਸ਼ਾ ਲੋਭੁ /ਵਸ਼ਾਰੇ/(ਗੁ. ਰੰ. ੧੧੯੮)। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 

ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਤ 

ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦਾ 

ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਜੀਵਾਂ ਪ੍ਰਤਿ ਦਇਆ (ਵੇਖੋ) ਦੀ ਭਾਵਨਾ 

ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ-- /ਨਂਸ਼ਾ ਤਉ ਅਨ ਤੇ ਨਹੀੰ ਛੁਟੀ 

ਜੀਆ ਦਇਆ ਨਹੀੰ ਪਾਲਾੰ/ ਪਰਮਾਨੰਦ ਸ਼ਾਧ ਸੰਗਤਿ £/ਲ 

ਕਥਾ ਪਨਤ ਨ ਚਾਲੰ/(ਗੁ. ਗੁ. ੧੨੫੩)। 

ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਅਕਾਰਣ 

ਹਿੰਸਾ ਅਥਵਾ ਦੁਖ ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਤਿ ਹਿੰਸਾ ਵਰਜਿਤ ਹੈ, 

ਪਰ ਧਰਮ, ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਮਨੌਂਖਤਾ ਦੇ ਸਹਿਜ ਧਰਾਤਲ ਨੂੰ 

ਝੰਝੋੜਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਪਤਿ ਦਇਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪਾਲਣਾ 

ਅਨੁਚਿਤ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ-ਮਨੋਰਥ ਇਸੇ ਭਾਵ ਦਾ 

ਬੌਧਕ ਹੈ। 

ਹਿੰਡੋਲ ਰਾਗ : ਛੇ ਮੁੱਖ ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 

ਇਕ ਮਧੁਰ ਰਾਗ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣ ਨਾਟ ਦਾ ਔੜਵ ਰਾਗ 

ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਭ ਅਤੇ ਪੰਚਮ ਵਰਜਿਤ 

ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰ ਵਿਚ ਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਧਾਨ 
ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨ 
ਆ ਕੇ, ਬਸੈਤ ਰਾਗ (ਵੇਖੋ) ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਗਾਇਨ 

ਹੋਇਆ ਹੈ।“ਰਾਗਮਾਲਾ” ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 

ਹੈ। 

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ : ਇਸ ਪਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ 
ਦਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ 

ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

(ਵੇਖੋ, “ਹਿੰਦੂ')। - 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਹਮਲੋ ਨੂੰ ਚਿਤਰਦਿਆਂ 

ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦੋ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ - (1) ਖਰਾਸਾਨ 

ਸਸ਼ਮਾਨਾ ਕੀਆ /ਹੰਦੁਸ਼ਤਾਨ ਡਰ/ਇਆ/ ਆਪੈ ਦੋਸ਼ ਨ 

ਦੌਈਂ ਕਰਤਾ ਜਮ ਕ/ਨੇ “ਗਲ਼ ਚੜਾਇਆ /(ਗੁ. ਗੇ . ੩੬੦); 

(2) ਕਾਇਆ ਕਪੜ ਟਕਾ ਟਕਾ ਨੌਸਾੰ /ਹੰਦੁਸ਼ਤਾਨ ਸ਼ਮਾਲਸਾੀ 

ਬੌਲਾ/(ਗੁ. ਗੰ. ੭੨੩)। ਇਹ ਉਤਰ ਵਿਚ ਹਿਮਾਲਯ ਅਤੇ 

ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ 

ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਖਿਲਰਦੀਆਂ ਅਤੇ 

ਸੁੰਗੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ੀ, ਬਹੁ-ਨਸਲੀ 

ਅਤੇ ਬਹੁ-ਧਰਮੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। 



ਹਿੰਦੂ 

“ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ” ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਂ ਫ਼ਾਰਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 

ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਨਾਂ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਆਰਯਾਵਰਤ 

ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਮਤ 

ਪ੍ਚਲਿਤ ਹਨ। ਇਕ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾ ਦੁਸ਼ਯੋਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰ 

ਰਾਜਾ ਭਰਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਭਾਰਤ ਪਿਆ। ਦੂਜਾ 

ਮਤ “ਭਾਗਵਤ-ਪੁਰਾਣ' ਅਤੇ ਜੈਨ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ਵਰਣਿਤ 

ਹੈ। ਇਸ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਸ਼ਭਦੇਵ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਭਰਤ 

ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਅਖਵਾਇਆ। ਤੀਜੇ ਮਤ 

ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਂ ਭਰਤ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 

ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨ 
ਹੈ। ਇਥੋ' ਦੇ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਨੁਸ਼ਠਾਨ 

ਵਰਣਾਸ਼੍ਮ-ਵਿਧਾਨ, ਅਠਸਠ-ਤੀਰਥ ਆਦਿ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ 

ਪਛਾਣ ਰਖਦੇ ਹਨ। 

ਹਿੰਦੂ : ਭਾਰਤ ਉਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਮਲਾਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਥੋਂ 
ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜਨ ਲਈ 'ਹਿੰਦੂ" ਕਿਹਾ 
ਜਾਣ ਲਗ ਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਦ ਵਿਚ ਇਹੀ ਰੂੜ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ। 

“ਹਿੰਦੂ' ਸ਼ਬਦ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਨ ਹੋ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ 
ਹੈ। ਇਸ ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਚੀਨ-ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ 
ਵਿਚ ਨਹੀਂ' ਹੋਈ। ਹਾਂ, 'ਮੇਰੁ ਤੌਤ੍ਰ” ਦੇ 33ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ 

ਇਸ ਦੀ ਵਿਉਤਪਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ-- “ਹੀਨੰ 
ਦੂਸ਼ਯਤਿ ਸ ਹਿੰਦੂ।' ਅਰਥਾਤ 'ਜੋ ਹੀਨ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝਦਾ 

ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ”। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ 
ਨੀਚ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੀ 'ਹਿੰਦੂ” ਹੈ। ਇਹ ਵਿਉਂੱਤਪਤੀ 
ਪੁਰਾਤਨ ਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਹਿੰਦੂ' ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਫ਼ਾਰਸੀ 

ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਰਾਜਬਲੀ ਪਾਂਡੇਯ 

(ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ-ਕੋਸ਼”) ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਸਿੰਧ 

ਨਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਸਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੇ 
ਨਦੀਆਂ (ਪੂਰਵ ਤੋ' ਜੇਹਲਮ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਸਤਲਜ ਅਤੇ ਪੱਛਮ 

ਤੋਂ ਸਵਾਤ, ਕਾਬਲ ਅਤੇ ਗੋਮਲ) ਦੁਆਰਾ ਸਿੰਚਿਤ ਖੇਤਰ 

ਫ਼ਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਫ਼ਾਰਸ ਅਥਵਾ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ 

ਜਾ ਲਗਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 'ਸਪਤਸਿੰਧੁ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 

ਸੀ। ਚੂੰਕਿ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿਆਕਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਸਕ੍ਹਿਤ ਦਾ 

'ਸ' 'ਹ” ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 

“ਹਫ਼ਤਹਿੰਦੂ" ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ 
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ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ “ਹਿੰਦੂ” (ਹੇਂਦੂ) ਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣ 
ਲਗਿਆ। ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ 

ਵੀ 'ਹਿੰਦੂ' ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ “ਹਿੰਦੂ” 

ਸ਼ਬਦ ਭਾਰਤੀ ਨ ਹੋ ਕੇ, ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਬਦ “ਸਿੰਧੁ' ਦਾ ਫ਼ਾਰਸੀ 

ਵਿਆਕਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ੈਰ-ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ 

ਅਭਾਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। 

ਹੁਣ 'ਹਿੰਦੂ' ਕੌਣ ਹੈ? ਅਤੇ “ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ” ਕਿਹੜਾ 
ਹੈ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਰਾਜਬਲੀ 

ਪਾਂਡੇਯ (“ਹਿੰਦੂ ਧਰਮਕੋਸ਼”) ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਦਾ 
ਮੂਲ ਅਰਥ ਭੂਗੋਲਿਕ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੋਵੇਗਾ 

ਕਿ ਭਾਰਤ (ਹਿੰਦ) ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਿੰਦੂ” ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ 
ਧਰਮ 'ਹਿੰਦੁਤ੍ਰ' ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ 
ਵਿਚ ਇਸੇ ਅਰਥ ਦੀ ਪਰੈਪਰਾ ਚਲਦੀ ਸੀ। ਜਿਤਨੀਆਂ 

ਜਾਤੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਹਿੰਦੁਤ੍ਰ ਵਿਚ ਹੀ ਜਜ਼ਬ ਹੋ 
ਗਈਆਂ। ਅਨੇਕ ਪਰੈਪਰਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ-ਵਿਰੋਧੀ 

ਅੰਦੋਲਨ ਚਲੇ, ਪਰ ਸਭ ਦੀ ਸਮਾਈ ਹਿੰਦੁੜ੍ਰ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ 

ਗਈ। ਵੈਦਿਕ ਧਰਮ ਹੀ ਇਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਾਚੀਨਤਮ ਅਤੇ 

ਸੁਵਿਵਸਥਿਤ ਧਰਮ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਭਾਵਿਤ 

ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਵੀ। ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੌਧ ਧਰਮ 
ਵੀ ਕੁਝ ਸਦੀਆਂ ਬਾਦ ਹਿੰਦੁਤ੍ਰ ਵਿਚ ਸਮਾ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ 

ਹਿੰਦੁਤ੍ਰ ਨ ਤਾਂ ਮੂਲ ਵੈਦਿਕ ਧਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਵੈਦਿਕ 
ਧਰਮ ਤੋ ਭਿੰਨ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ 

ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਜਿਹਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਕਾਲਾਂਤਰ. ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ 

ਪੰਰਾਣਿਕ ਅਤੇ ਤਾਂਤ੍੍ਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ 

ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਸੈਤਾਂ ਅਤੇ ਆਚਾਰਯ ਦੇ ਪ੍ਭਾਵ ਤੋਂ 

ਇਲਾਵਾ ਮੱਧ-ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚਲੇ 

ਭਗਤੀ-ਅੰਦੋਲਨ ਨੋ ਇਸ ਧਰਮ ਦਾ ਅਨੇਕ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰ 

ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਹਿੰਦੁੜ੍ ' ਭਾਰਤੀ ਵਾਸੀਆਂ 

ਦੀ ਸਰਬਸਾਂਝੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ-ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। 

ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਕ 
ਸੁਵਿਵਸਥਿਤ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੁੜ੍ਰ 
ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਨ ਹੀ ਹਿੰਦੁਤ੍ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 

ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝਟਕਾ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਡਰ ਕਰਕੇ 

ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ 

ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ-ਵੱਖਰੀ 

ਪਛਾਣ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਪਰਸਪਰ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਣ ਇਹ ਦੋਵੇਂ 

ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟਰਤਾ 



ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 

ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਗੇ । ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ 

ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ 

ਅੱਖ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਮੰਨਿਆ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 

ਹੈ- /ਹੌਦੁ ਅੰਨ੍ਹਾ ਡਰਕੂ ਕਾਣਾ / ਫੁਹਾੰ ਤੇ ਗਿਆਨ? ਨਿਆਣਾ/ 

(ਗੁ. ਰੰ. ੮੭੫)। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨ ਭੈਰਉ ਰਾਗ ਵਿਚ 

ਤੋਂ ਬੇਲਾਗ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ, ਨ 

ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅੱਲ੍ਹਾ-ਰਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ 

ਹੋਏ ਹਨ- ਨਾ ਹਮ /ਹੈਂਦੂ ਨ #ਆਸਲਮਾਨ / ਅਲਹ ਰਾਮ ਕੰ 

/ਪੰਡਾ ਪਰਾਨ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੧੧੩੬)। “ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮਸਾਖੀ” 

ਨਦੀ ਵਿਚੋ ਪ੍ਗਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ “ਨ ਕੋਈ 

ਹਿੰਦੂ ਨ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ” ਕਹਿ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ 

ਤੰਗਨਜ਼ਰੀ ਤੋ' ਉੱਚਾ ਉਠ ਕੇ ਸੱਚਾ ਮਨੌਂਖ ਬਣਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ 

ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ 

ਦਾ ਧਰਮ ਹਿੰਦੁਤ੍੍ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮਤ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸੈਕੀਰਣ ਸੀਮਾ ਨਿਸਚਿਤ 

ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੈਸ਼ਣਵ-ਧਰਮ (ਭਾਗਵਤ ਅਤੇ ਸਮਾਰਤ) 

ਹੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਜਾਂ ਅਨੁਸ਼ਠਾਨਿਕ ਧਰਮ ਹੈ। 
ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ (ਵੇਦਾਂ, ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ, ਸ਼ਾਸਤਾਂ, 

ਦੇਵਤਿਆਂ, ਇਸ਼ਟ-ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਆਦਿ) ਬਾਰੇ ਸੁਤੰਤਰ 

ਇੰਦਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ : ਵੇਖੋ 'ਹਿੰਦੂ'। 

ਹੀਰਾ : ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਮਨੌਂਖ-ਜਨਮ ਨੂੰ ਹੀਰੇ ਨਾਲ ਉਪਮਾ 
ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ- ਗੰਨੇ ਜੰਸ਼ਾ 

ਜਨਮ ਹੈ ਕਓੰਡਾੀ ਝਦਲੇ ਜਾਇ/(ਗੁ. ਰੀ. ੧੫੬)। ਇਸ ਨੂੰ 

ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮਨ ਆਦਿ ਦੇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਚ ਵੀ 

ਲਿਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ-- ਹੀਰੇ ਨੀਰ $#ਲ ਬੇਧਿਆ ਰੰਗਿ ਚਲੂਲੀ 
ਨਾਇ/(ਗੁ. ਗੰ. ੪੦)। 

ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਹੀਰੇ ਦੀ ਥਾਂ 

ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਯੁਗਾਂ-ਯੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਜਿਆਂ/ 

ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਮੰਤਾਂ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਅਤੇ ਵੈਭਵ 
ਦਾ ਅੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕਿਸੇ ਯੁਗ ਵਿਚ ਵੀ 

ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ 

ਹੁਕਮ 

ਉਪਮਾਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਭਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਕ 

ਰਿਹਾ ਹੈ । “ਕੋਹੇਨੂਰ' ਵਰਗੇ ਹੀਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 

ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿੱਥਰਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 

ਵੀ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖਾਣਾਂ ਹਨ। 

ਹੁਕਮੁ : ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਥਾਂ-ਪਰ-ਥਾਂ ਹੁਕਮੁ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ 

ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਹੀ 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੈਜੋਗ- 

ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਹੁਕਮ ਮੰਨੈ ਸੋਈ ਸੁਖ 

ਪਾਏ, ਹੁਕਮ ਲਏੰ /ਲਾਏ)। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 

ਨਿਰਗੁਣ ਜਾਂ ਸਗੁਣ ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, 

ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ 

ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਕ ਸ਼ਬਦ 

ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰ 

“ਹੁਕਮ” ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ 

ਕੋਸ਼ਗਤ ਅਰਥ ਹੈ- ਆਗਿਆ, ਫ਼ਰਮਾਨ, ਆਦੇਸ਼। ਅਰਬ 

ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੋੜੇ ਲਗਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 

ਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਇਲਾਹੀ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਲਈ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ 

ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਰਾਨਿਕ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਰ੍ੂਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ 
ਰਚੀ ਗਈ ਸੂਫ਼ੀਮਤ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਪੁਸਤਕ “ਕਸ਼ਫੁਲ 

ਮਹਜੂਬ” ਵਿਚ “ਹੁਕਮ” ਦੇ ਸਰੂਪ ਉਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਗਿਆ 
ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਤੇਜਸਵੀ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਕਰਨੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ 

ਉਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ “ਹੁਕਮ” ਤੋ' ਸਾਰੀ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਦੀ 

ਉਤਪੱਤੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ- ਹਕਆੰ ਹੋਵਨੇ ਆਕਾਰ ਹਕਮ ਨ 

ਕਹਿਆ ਜਾਈ/ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿ੍ਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਹੁਕਮ 

ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ।'ਕੁਨ” (ਹੋਂ ਜਾ) ਅਤੇ 'ਫ਼ੀ-ਕੁਨ (ਹੋ ਗਈ) 

ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ 

ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਵੀ “ਜਪੁਜੀ' ਵਿਚ 
“ਕੀਤਾ ਪਸਾਉ ਏਕੋ ਕਵਾਉ” ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ, ਡਾ. 

ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ (ਗੁਰਮਤਿ ਦਰਸ਼ਨ) ਅਨੁਸਾਰ, 'ਕੁਨ' ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਵ ਦੇ 'ਕਵਾਉ” ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਕੁੰਨ ਦੁਆਰਾ 

ਤੁਰੈਤ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 

ਦੇ “ਕਵਾਉ” ਰਾਹੀ' ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 

ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
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“ਹਕਮ` ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ 

ਹੋਏ ਪ੍ਰਯੋਗ ਤੋੱ' ਬਾਦ ਖ਼ਲੀਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਯੁਗ ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ 

ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਸਮਰਥਾ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 
ਇਸ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ 

ਜਿਹਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਪਣੀ 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਸਹਿਤ ਮੁਸਲਮਾਨ 

ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ 

ਜਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ-- ਹੁਕਮ 

ਕਏ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਰਾਹਿ ਭੀੜ ਅਗੈ ਜਾਵਣਾ/ (ਗੁ. ਗੀ. 

੪੭੧)। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੋ ਭਾਰਤੀ ਧਰਮ, 

ਸਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ 
ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਾ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਸੁਲਤਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਸ 

ਵਿਚ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਗੌਰਵ ਖੁਰਨ ਲਗ ਗਿਆ। 

ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸੈਚਾਰਿਤ ਸਮਰਥਾ ਅਤੇ 

ਜਨਜੀਵਨ ਉਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਪਾਵ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਵ ਦਾ ਕਵੀ ਹਿਰਦਾ ਦਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਚਿੰਤਨ ਅਤੇ 

ਭਗਤੀ-ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ 

ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਅੰਮਿ੍ਤਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਿੰਜ ਕੇ ਇਹ 

ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ 
ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਤਾ-ਪੁਰਖ ਹੈ, ਇਸ 

ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਆਗਿਆ ਹੀ “ਹੁਕਮ” ਹੈ ਅਤੇ 

ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਹੁਕਮੀ” ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ 

ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। 

ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਵੇਂ 

ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਾਰਣ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ 

ਇਸ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰੀ ਇੱਛਾ ਜਾਂ ਇਰਾਦਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ 

ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ-ਵਿਧਾਨ, ਦੈਵੀ-ਵਿਧਾਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ 

ਵਿਧਾਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ 

ਸਿਧਾਂਤ, ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਨਿਧੋਤ੍ਕ ਨਿਯਮ ਆਦਿ ਅਰਥ ਕੀਤੇ 

ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ 

ਰਚਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਨਿਯਮ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ 
ਹੈ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਆਰੈਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਮੌਜੂਦ ਸੀ-- 

_ਧਗੰਣ ਨ ਗਗਨਾ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰਾ / (ਗੁ. ਰੈ. ੧੦੩੫)। 

“ਜਪੁਜੀ” ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਕਮ ਤੋ ਹੀ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਕਾਰ 

ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ 

ਹੁਕਮੁ 

ਉਹ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਖ-ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ 
ਹਨ। ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਜਾਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਆਵਾਗਵਣ 

ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਸੈਸਾਰ ਹੁਕਮ-ਵਸ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ 

ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਸ ਤੋੱ 

ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ- ਹੁਕਮ ਆਵੈ ਹੁਕਮੈ ਜਾਾਇ/ ਆਗੀ 

ਪਾਛੈ ਹਕਾਮ ਸ਼ਮਾ/ਇ/(ਗੁ. ਰੈ. ੧੫੧)। 

ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਰੂਪ 

ਅਤੇ ਸਮਰਥਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਾ ਉਚਿਤ 

ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਰਗੁਣ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ 
ਅਕਥਨੀ ਜਾਂ ਵਰਣਨ ਤੋ' ਪਰੇ ਹੈ। ਉਸ ਵਰਣਨ ਤੋਂ ਪਰੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਣਨ 

ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। “ਜਪੁਜੀ” ਵਿਚ ਹਕਮ ਨ ਕਾਂਹਆ ਸਾਈ ਦੀ 

ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। “ਸਿਧ ਗੋਂਸਟਿ' ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਦੀ 

ਅਕਥਨੀਅਤਾ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ “ਬਿਸਮਾਦ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 

ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਸਮਾਨ-ਆਰਥਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ 

ਹੈ- ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ' ਹੈ ਨਾਨਕ ਗੰਤਿਗਿ/ਨ ਦਨਆ ਸੁਝਾਇ 

ਜਾਉ /(ਗੁ. ਰੰ. ੭੨)। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਦਾ ਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 

ਸਮਰਥਾਵਾਂ ਦਾ ਤੱਤ੍ਰ ਹੈ- ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੌਤਾ ਨਾਉਂ / /ਵਿਣੁ 

ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੇ ਥਾਓ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੪) ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ 

ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ (ਸ਼ਰਬ ਜੰਤ ਨਾਲੇ ਕੀ ਚੀਨ 

-ਗੁ. ਰੀ. ੧੧੮੭)। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਅਤੇ ਨਾਮੀ ਵਿਚ 

ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਪਰਸਪਰ ਅਭਿੰਨ ਹਨ। ਚੂੰਕਿ “ਨਾਮ” 

“ਹੁਕਮ” ਦਾ ਭਾਵ-ਬੌਧਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 'ਹੁਕਮ” ਅਤੇ “ਹੁਕਮੀ” 

ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਦੋਵੇ ਪਰਸਪਰ ਅਭਿੰਨ ਹਨ। 

ਜਿਵੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਸੀਮ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਅਨੰਤ ਹੈ, 

ਕਿਤਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਰਲ 

ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਨ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਉਸ 
ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ' ਸੈਂਕੜੇ ਕਵੀ 

ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਤਿਲ-ਮਾਤਰ 

ਵਰਣਨ ਕਰ ਸਕਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ-- ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਨ ਜਾਪ 

ਕੰਤੜਾ /ਲਿਮ ਨ ਜਾਣੰ ਕੀਂਇ/ ਜੇ ਸਉ ਸ਼ਾਇਰ ਮਲੀਆਹ 

ਤਿਲ ਨ ਪਜਾਵ/ਹ ਨੋਇ/ ਕੰ/ਤਿ ਕਿਨ ਨੇ ਪਾਈਆ ਸਤਿ 

ਸ਼ਾਟੇ ਸ਼ਣਿ ਆਧਾ/ਹ ਸੰਇ।/ (ਗੁ. ਗੰ. ੫੩)। ਅਸਲ ਵਿਚ, 

ਸਭ ਦਿਨ-ਰਾਤ, ਵਾਰ-ਥਿਤ, ਰੁਤ-ਮਾਸ, ਜਲ-ਧਰਤੀ, 

ਵਾਯੂ-ਅਗਨੀ, ਲੋਕ-ਪਰਲੋਕ, ਸਭ ਉਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
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ਹੁਕਮ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਤਿ-ਵਿਧੀ, 

ਸਾਰੀਆਂ ਭੌਤਿਕ, ਅਭੌਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁਕਮ ਅਧੀਨ ਹਨ। 

ਸਾਰੀ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜ-ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰੇ 

ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਭ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਆਪਤ ਹੈ। 

ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ 

ਪ੍ਸ਼ਨ ਦਾ ਉਤਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ 

ਦਾ ਭੇਦ ਚਤੁਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ-- 

ਹਿਕਮ/ਤਿ ਹੁਕਮ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾ/ਇ/ (ਗੁ. ਗੀ. ੬੬੧)। 

ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ- ਸ਼ਾਚਂ ਗੁਰ 

ਤੇ ਹਕਮ ਪਛਾਨੁ /(ਗੁ. ਗੰ. ੪੧੪)। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇਸ 

ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।'ਮੁਲ-ਮੰਤ੍' ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਦਾ ਜੋ ਸਰੂਪ ਚਿਤਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ 

ਸਾਧਨ 'ਗੁਰ-ਪ੍ਰਸਾਦਿ” ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਇਕ ਇਹ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਹੁਕਮੀ) ਅਤੇ ਹੁਕਮ 

ਦੇ ਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਾਂਗ 

ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ 

ਸੈਭਵ ਹੈ। 

ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲੈਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਜੰ 

ਸ਼ਝੈ ਤਾ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨ ਕਇ-ਗੁ.ਗੀ. ੧) ਅਤੇ ਉਹ ਸਤਿ-ਸਰੂਪ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਸ਼ਝੈ ਹਕਮ ਸੋ ਸ਼ਾਦ ਸਆਵੈ 

-ਗੁ. ਰੀ.੧੦੨੫)।ਮਨੁਂਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਰਵੇ ਤਮ ਮਨੋਰਥ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ ਸਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਕਮਿਕ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਦਵੈਤ 

ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜਿਗਿਆਸੂ 

ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ- ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਲੇ ਚਲੰ ਸੋ ਪਵ ਖਜਾਨੰ / 

(ਗੁ. ਗੰ. ੪੨੧)। 'ਜੁਪਜੀ” ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 

ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। “ਜਪੁਜੀ” ਦੀ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ 

ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ 

ਉਸਰੀ ਮਾਇਕ ਪ੍ਪੰਚ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਕਿਵੇ' ਢਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ? 

(ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ /ਕੇਵ ਕੁੜੇ ਤੂਟੈ ਪਾਲ) ਇਸ 

ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਲ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ 

ਹੈ (ਹੁਕ// ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ) । 

ਸਾਰਾਂਸ਼ ਇਹ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ 

ਹੋਮੰਚਨਿ 

ਹਨ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰ ਉਤੇ ਸੋਭਾਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ 

ਅਭਿਮਾਨ-ਵਸ ਈਸ਼ਵਰੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ , 

ਉਹ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ- ਆਨੰ' ਹਕਮ ਸੋਹੈ ਦਰਿ ਸ਼ਾਚੰ ਆਕੀ 

ਮਗਹਿ ਅਫਾਗੀ/(ਗੁ. ਰੀ. ੯੯੨)। 

ਹੁਕਮ ਲੈਣਾ : ਵੇਖੋ 'ਵਾਕ ਲੈਣਾ"। 

ਹੁਕਮੀ : ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਕਮ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 

ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਹਮ-ਵਾਚਕ ਹੈ-- ਹੁਕਨੰ ਹੁਕਮੁ ਚਲਾਏ 

ਰਾਹ / ਨਾਨਕ /ਵਿਗਸੌ ਵੇਪਰਵਾਹ /(ਗੁ . ਗੰ. ੨) ਵੇਖੋ, 'ਹੁਕਮ'। 

ਹੂਰ : ਇਹ ਅਰਬੀ ਦੇ 'ਹੁਰਾ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ ਅਤੇ 

ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਪੱਛਰਾ, ਅਪਸਰਾ। ਇਹ ਬਹਿਸ਼ਤ ਦੀਆਂ 

ਉਹ ਕੁਆਰੀਆਂ ਇਸਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਮਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਧਰਮ ਵਿਚ ਬਹੁਤ 

ਪਰਿਪਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਧਰਮ ਲਈ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਸ਼ੂਰਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਧਰਮ-ਕਾਰਜ ਲਈ ਆਪਾ 

ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰੀਰਿਕ ਪੱਖ ਤੋ ਇਹ ਅਤਿ 

ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਆਚਰਣਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਤਿ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ 

ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 

ਫ਼ਕੀਰ ਲਈ ਖ਼ੁਦਾ ਦੀ ਬੈਦਗੀ ਹੀ ਹੂਰ ਦਾ ਨੂਰ ਅਤੇ ਸੁਰੀਧਿਕ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਲ੍ਹਾ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਹੀ ਉੱਤਮ 

ਹੁਜਰਾ (ਬੈਦਗੀ ਲਈ ਏਕਾਂਤ ਕੋਠਾ) ਹੈ-- ਹੂਰ ਨੂਰ ਮਸਕਾ 

ਸ਼ੁਦਾਾਇਆ ਬੰਦਰਨੀੰ ਅਲਹ ਆਲਾ ਹਜਰਾ /(ਗੁ. ਰੋ. ੧੦੮੪)। 

ਕਵੀ ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਨੇ “ਨੂਰ” ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਦੇ “ਨਵਾਰ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ 

ਬਹੁਵਚਨ ਦਸ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ “ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ” 

ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਹੈਮੰਚਲਿ : ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੈਸਕਿਤ ਦੇ 'ਹਿਮਾਚਲ” ਦਾ ਤਦਭਵ 

ਰੂਪ ਹੈ। “ਹਿਮ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਰਫ਼ ਅਤੇ “ਅਚਲ” ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ 

ਪਰਬਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਪਰਬਤ 

ਜਾਂ ਬਰਫ਼ੀਲਾ ਪਹਾੜ। ਇਸ ਨੂੰ “ਹਿਮਾਲਯ' (ਬਰਫ਼ ਦਾ ਘਰ) 

ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ 

ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਏਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ 

ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪਹਾੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੋਟੀਆਂ ਹਨ, 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਾਉਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ 
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ਉਚਾਈ 8848 ਮੀਟਰ ਹੈ। 

ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਤਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ 

ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੀਮਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 

“ਉਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਛਮ 

ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਤਕ ਲਗਭਗ 2500 ਕਿ. ਮੀ. ਤਕ ਪਸਰਿਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੁਲ ਖ਼ੇਤਰ-ਫਲ ਲਗਭਗ 594000 

ਵਰਗ ਕਿ. ਮੀ. ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ ਅਤੇ 

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿੱਕਮ ਰਾਜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਤਰ ਵਲ 
ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਉਤਰ-ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਕੁਸ਼ ਅਤੇ 
ਕਰਾਕੁਰਮ ਦੀਆਂ ਪਰਬਤ-ਲੜੀਆਂ ਹਨ। 

ਭਾਰਤੀ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਚ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਭਵਿੱਸ਼ ਉਜਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਾਧਕ 

ਹਨ, ਜਿਵੇ' ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਵਿਚ ਹੋਮਣਾ, 

ਰਤੀ-ਰਤੀ ਜਿੰਨਾ ਸਰੀਰ ਕਟਾਉਣਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਮਧਾ (ਹੋਮ 

ਵਿਚ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚਿਰਵਾ ਕੇ ਦੋ ਟੁੱਕੜੇ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ 

ਵਿਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਵਿਚ ਗਲਾਣਾ ਆਦਿ। ਅਜਿਹੇ ਕ੍ਿਤਾਂ 

ਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਸੈਕੇਤ ਕਰਦਿਆਂ 

ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਾਲਣ ਨਾਲ ਵੀ 

ਮਨ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਕਾਰਣ ਲਗਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ- ਹੈਮੰਗਲਿ 
ਗਾਲ ਭੀ ਅਨ ਤੇ ਰੌਗਾ ਨ ਲਇ/(ਗੁ. ਗੰ. ੬੨)। 

ਹੋਡੀ, ਰਾਜਾ : ਇਕ ਹਠੀ ਰਾਜ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਬੈਧ ਗਖੜ 
ਕਬੀਲੇ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ ਸਿਆਲਕੋਟ 

ਗਜ਼ਟੀਅਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਨ 360 ਈ. ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ 

ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਸੈਨ 400 ਈ. ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ 

ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ 

ਅਤੇ ਅਟਕ-ਕਾਲਾਬਾਗ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇਹਲਮ ਤਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 

ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਕੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ 
ਇਸ ਦਾ ਮਨ ਜੇਹਲਮ ਪਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਬਣਿਆ। 

ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਰਾਜਾ ਸਾਲਿਬਾਹਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਸਾਲੂ ਦਾ 
ਰਾਜ ਸੀ, ਪਰ ਬਿਰਧ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੋਡੀ (ਹੂਡੀ) 

ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ 

ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸਾਰੈਗ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਡੀ ਨਾਲ ਕਰਨ 

ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਰਖਿਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਜਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕਰਕੇ 

ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ। ਫ਼ਲਸਰੂਪ ਹੋਡੀ ਨੇ ਰਸਾਲੂ ਉਤੇ 
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ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਫ਼ੀ ਲੜਾਈ ਤੋ ਬਾਦ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ 

ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਸਾਲੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ “ਸਾਰਗ” ਹੋਡੀ ਨੂੰ 

ਵਿਆਹ ਦਿੱਤੀ। ਹੋਡੀ ਦੇ ਘਰ ਸਾਰੰਗ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਤਿੰਨ ਪੁੱਤਰ 

ਪੈਦਾ ਹੋਏ -ਟਿਉ, ਘਿਉ ਅਤੇ ਸਿਉ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਗੋਂ 

ਟਿਵਾਣਾ, ਘੇਬਾ ਅਤੇ ਸਿਆਲ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ 

ਹੋਇਆ। 

ਇਸ ਲੋਕ-ਕਥਾ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਪੋਠੋਹਾਰ ਵਿਚ ਰਵਾਇਤ 

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੋਕਿਲਾਂ ਖ਼ੈਰਾਮੂਰਤੀ 
ਨਗਰੀ ਦੇ ਜਿਸ ਮਹੱਲ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਰ 

ਖੇਡਦਿਆਂ ਭੱਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜਾ ਹੋਡੀ ਜਾ ਪਹੰਚਿਆ ਅਤੇ 

ਕੋਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਫੁਸਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੈਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ 

ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਤੋਤੇ ਰਾਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਗਏ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਨੂੰ 

ਲਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਹੋਡੀ ਨੂੰ ਦੁਅੰਦ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ 

ਦਾ ਮਾਸ ਰਿਨ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਕੋਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ। ਹੋਡੀ ਚੂੰਕਿ 

ਆਪਣੇ ਹਠ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਲਾਂਤਰ 

ਵਿਚ 'ਹੋਡੀ” ਸ਼ਬਦ “ਹਠੀ' ਜਾਂ 'ਜਿੱਦੀ' ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ 

ਜਾਣ ਲਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਹਉਮੈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ 
“ਹੋਡੀ' ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵਰਤਿਆ ਹੈ- ਆਹੰਮੇਵ /ਨਿਓਂ ਮਸ਼ਲ/ਤ ਛੌਡ? / 

ਗੁਰਿ ਕਹਿਆ /ਇਹ ਮਰਖ਼ ਹੌਡ7/(ਗੁ. ਗੁੰ. ੧੩੪੭)। 

ਹੋਲੀ : ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਮੌਸਮੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 
ਚੇਤਰ ਦੀ ਪੂਰਣਮਾਸੀ (ਫੱਗਣ ਸੁਦੀ, 15) ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਸੈਤ ਰੁੱਤ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ ਉਤੇ ਹੁੰਦੀ 

ਹੈ, ਸਰਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਆਗਮਨ 

ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਸਰਦੀ ਨਾਲ ਠਰ੍ਹੀ ਸਾਰੀ 
ਪ੍ਕ੍ਰਿਤੀ ਅੰਗੜਾਈ ਲੈ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ 

ਪਾਸੇ ਫਸਲਾਂ ਲਹਿ-ਲਹਾਉਂਦੀਆਂ ਦਿਸ ਪੈੱਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਰੰਗਾਂ-ਰੈਗਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਵਾਯੂਮੰਡਲ 
ਇਕ ਸੁਖਾਵੀਂ ਮਹਿਕ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇਕ 
ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਖੇੜੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ 

ਹੈ, ਉਮੰਗਾਂ ਉਛਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ 

ਨੂੰ ਪ੍ਗਟਾਉਣ ਲਈ, ਕੁਦਰਤੀ ਰੰਗ-ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਸੈਦਰਭ 
ਵਿਚ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਗੁਲਾਲ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਲਾਲ 

ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੈਗ-ਬਰੈਗੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿਚਕਾਰੀਆਂ ਵੀ 

ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਸਭਿ ਲੋਕ ਇਕ ਦੂਜੇ ਉਤੇ 
ਗੰਦਮੰਦ ਸੁਟ ਕੇ ਜਾਂ ਛੋੜਖਾਨੀ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਖ਼ਰੂਦ ਵਿਚ 
ਬਦਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 



ਹੋਲੀ 

ਵਿਚ ਭੰਗ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਗੁਲਾਲ ਵਿਚ ਬਿਛੂ-ਬੂਟੀ ਰਲਾ ਕੇ 

ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਅਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਨਾਲ ਹੋਲੀ ਖੇਡਦੇ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਹ ਇਕ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ 

ਮੌਸਮੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ 

ਵਿਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਦਾ ਸੈਬੈਧ ਇਕ ਪੌਰਾਣਿਕ ਆਖਿਆਨ ਨਾਲ 

ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਤੋਂ' ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਨ ਮਾਰੇ 

ਜਾਣ ਦਾ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹਰਣਾਖਸ਼ (ਹਿਰਣ੍ਯਕਸ਼ਿਪੁ) 

ਨਾਂ ਦਾ ਰਾਖਸ਼ ਰਾਜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣ ਲਈ 

ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਲਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਅਜਿਹਾ 

ਕਰਨ ਤੋ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਣਾਖ਼ਸ਼ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ 

ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਭੈਣ 

“ਹੋਲਿਕਾ” (ਨਾਮਾਂਤਰ ਢੁੰਡਾ) ਨੂੰ ਸੋਂਪਿਆ। ਹੋਲਿਕਾ ਨੇ ਵੀ 

ਸ਼ਿਵ ਤੋਂ ਅੱਗ ਵਿਚ ਨ ਸੜਨ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ 

ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਵੱਲੋਂ' ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਫੁਲਕਾਰੀ 

ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਓੜ੍ਹੀ ਰਖੇ। ਭਰਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ 

ਹੋਲਿਕਾ ਪਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਅਗਨੀ ਵਿਚ ਬੈਠ 

ਗਈ ਪਰ ਦੈਵ-ਵਸ ਉਸ ਦੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋ 

ਉੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉਤੇ ਪਸਰ ਗਈ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ 

ਅੱਗ ਵਿਚ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੌਲਿਕਾ 

ਸੜ ਕੇਂ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ। 

ਨੂੰ ਬਦੀ ਉਤੇ ਨੇਕੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਫ਼ਲਸਰੂਪ ਹੋਲੀ 

ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫੱਗਣ ਸੁਦੀ 14 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 

ਚੌਰਾਹਿਆਂ ਜਾਂ ਵੇਹੜਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲਗਾ ਕੇ 

ਹੋਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਕੱਚੇ ਛੋਲੀਏ ਨੂੰ 

ਵੀ ਅੰਗ ਵਿਚ ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਲਿਕਾ ਦੀ 

ਅਗਨੀ ਵਿਚ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਹੋਲਾਂ” ਵੀ ਕਿਹਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੇਕੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਖ਼ੂਬ 

ਮੌਜ-ਮੇਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ 

ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੌਜ-ਮੇਲੇ ਦਾ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਹੋਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 

ਹੋਇਆ ਪ੍ਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਫਲਗ (ਅਰਥਾਤ ਬਸੈਤ ਰੁੱਤ ਜਾਂ ਗੁਲਾਲ) ਨਾਲ 

ਸੈਬੈਧਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇਸ ਨੂੰ 'ਫਾਗ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਰੋ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨੂੰ 

ਹਸ 

ਪ੍ਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਇਕ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਤਿਉਹਾਰ 

ਹੈ। ਬਸੈਤ ਰਾਗ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਹੋਏ ਮਹਾਮਿਲਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਫਾਗ ਜਾਂ ਹੋਲੀ ਦੀ ਮੰਗਲਮਈ 

ਅਵਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਰੁਪਾਇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ- ਆਜੁ ਹਮਾਰੈ ਸਨ 

ਫਾਗ / ਪ੍ਰਭੁ ਸੰਗੀ ਮਲਿ ਖੋਲਨ ਲਾਗ / ਹੌਲ ਕੈਨ ਸੰਤਾ 

ਸੰਵ/ਰੰਗਾ ਲਾਗਾ ਆਤਿ ਲਾਲ ਦੇਵ /(ਗੁ. ਗੰ. ੧੧੮੦)। 

ਹੌਸ : ਬਤਖ਼ ਜਾਤਿ ਦਾ ਇਕ ਤੈਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਛੀ, ਜਿਸ ਦਾ 

ਰਗ ਸਫ਼ੈਦ, ਗਰਦਨ ਲੰਬੀ, ਸਰੀਰ ਭਾਰਾ, ਪੈਰ ਅਤੇ ਚੁੰਜ 

ਲਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਮੌਜ ਨਾਲ ਤੋਰਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਸ ਦੀਆਂ 

ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਫ਼ੈਦ ਹੈਸ ਬਾਰੇ ਹੀ 

ਉਲੇਖ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕੀ ਜਾਂ 

ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਧਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋ' ਵਰਤਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ-- 

ਹੰਸਾ ਦੇਖਿ ਤਰੀਦਿਆ ਬਗਾ ਆਇਆ ਚਾਉ / ਡ/ਝ ਮੁਲ ਝਗ 

ਸ਼ਪੁੜੇ ਸ੍ਰ ਤਲਿ ਓਪਨ ਪਓਉ/(ਗੁ. ਗੰ. ੧੩੮੪)। ਇਸ ਨੂੰ 

ਜੀਵਾਤਮਾ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। “ਗੂਜਰੀ ਕੀ 

ਵਾਰ' ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ- ਕਾਇਆ ਹੰਸ਼ਕਿਆ 

ਪ੍ਹਿਤਾ ਹੈ ਜਿ ਪਇਆ ਹੀ ਛਾਡਿ ਜਾਇ/(ਗੁ. ਰੰ. ੫੧੦-੧੧)। 

ਸਤਿ ਅਸਤਿ ਨੂੰ ਨਿਤਾਰਨ ਦੀ ਹੰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ 

ਮਿਥ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਦ੍੍ਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਪਰੋਪਰਾ 

ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ 'ਹੈਸ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲਤਾ 

ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਕਲਪਿਆ 

ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਪਾਖਿਆਨ “ਭਗਵਤ-ਪੁਰਾਣ” (ਸਕੰਧ 

11, ਅ.13) ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ।ਉੱਧਵ ਨਾਲ ਸੈਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ 

ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ-ਸਤੋ , ਰਜੋ ਅਤੇ ਤਮੋ- ਦੀ ਸਹੀ 

ਸਥਿਤੀ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਸੀ ਕਿ੍ਸ਼ਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਕ 

ਵਾਰ ਬ੍ਹਮਾ ਤੋ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ (ਸਨਕਾਦਿਕ) ਨੇ ਪੁਛਿਆ 

ਕਿ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਕਿਵੇਂ ਸੈਭਵ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਬ੍ਹਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਕਣ 

ਦੇ ਸਮਰਥ ਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋਇਆਂ ਭਗਤੀ-ਭਾਵ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਣੂ 

ਅਥਵਾ ਕਿਸ਼ਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੌਸ-ਰੂਪ 

ਧਾਰ ਕੇ ਸਨਕਾਦਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁੱਛਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ “ਹੈਸ-ਅਵਤਾਰ” ਵਜੋਂ ਪ੍ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ 

ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਤਿਯੁਗ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਹੈ-- 

ਸ਼ਤਿਜ਼/ਗਾਂ ਹੰਸ ਅਓਂਤਾਰ ਧਾਰ ਸ਼ੌਹੰ ਬੂਹਮ' ਨ ਦੂਜਾ ਪਾਜ / 

(1/5)। 



ਹੌਸਾ 

ਹੌਸਾ : ਵੇਦਾਂਤ ਦੀ ਉਕਤੀ 'ਸੋਹੰ” (ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂ) ਦਾ ਉਲਟਾ 
ਰੂਪ “ਹੰਸਾ” (ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ)। ਵੇਖੋ, 'ਸੋਹੰ”। 

ਹੈਕਾਰ : ਵੇਖੋ 'ਹਉਮੈ, 'ਅਹੰਕਾਰ”। 
ਹੌ 

ਸ੍ਰ 

ਕਸਤੂਰੀ : ਇਕ ਸੁਰੀਧਿਤ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਕਸਤੂਰਾ ਨਾਂ ਦੇ ਨਰ 
ਹਿਰਨ ਦੀ ਨਾਭੀ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੀਧ 

ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ੀ 
ਕਸਤੂਰੀ ਅਰਧ-ਤਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੁੱਕਣ 'ਤੇ ਦਾਣੇਦਾਰ 

ਪਾਊਡਰ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ 
ਇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਨਾਭੀ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ 

ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਭਟਕਣ 
ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੈਸਾਰਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ 
ਰੁਝੇ ਹੋਏ ਮਨੋਂਖਾਂ ਉਤੇ ਸੋਤਾਂ/ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ 
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰਜ ਨੂੰ ਦਿ੍ਸ਼ਟਾਂਤ ਵਜੋਂ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 
ਉਹ ਅੰਤਰ ਸਥਿਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨ ਪਛਾਣ ਕੇ 
ਭੌਤਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ 
ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ-- ਘਰ 29 ਆਹ ਆਮਤਾ 
ਭਰਪੁੜ ਹੈ ਮਨਮੁਲਾ ਸਾਦੁ ਨ ਪਇਆ / ਜਿਓਂ ਕਸ਼ਤੂਗੀੰ $/ਰਗੁਾ 
ਨ ਜਾਣੈ ਭੁਮਦਾ ਭਰਨ/ ਭੁਲਾਇਆ /(ਗੁ. ਗੋਰ. ੬੪੪)। ਗੁਰੂ 
ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਮੁੱਢੋਂ ਭੁਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਣ ਦੀ 

ਗੱਲ ਇਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਰਾਹੀ' ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ- #ਢਹ ਭੂਲ? 
ਨਾਨਕਾ /ਫ/ਰ /ਫ/ਨ ਜਨ ਮਈਆਲ਼ / ਕਸ਼ਤੂਗਾੀ ਕੰ ਭੌਲੜੰ 
ਗੰਦੇ ਡੰ0/ ਪਈਆ /(ਗੁ. ਗੋ. ੮੯)। 

ਕਚੀ ਪਕੀ ਸਾਰੀ : ਵੇਖੋ 'ਪਕੀ ਸਾਰੀ”। 

ਕੱਚੀ-ਬਾਣੀ (ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਸਰੂਪ) : 'ਸ/ਤਗਣੂ /ਝਨਾ 
ਹੌਰ ਕਾਚੀ ਹੈਂ ਝਾਣ?/(ਗੁ. ਰੀ੍. ੯੨੦)। ਕੱਚੀ-ਬਾਣੀ ਤੋਂ 
ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਕਰਣ 'ਤੇ ਲਿਖੀ 
ਗਈ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਤੋਂ ਉਸ 
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ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋ ਬਾਦ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। 

ਗੁਰੁ ਜੀ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ-ਗੁਰੂ 

ਉਤੇ ਵੀ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ 

ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀ-ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਸਿੱਖ- 

ਜਗਤ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 

ਆਪਣੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਕਿ- ਸ਼ਬਦ ਗਰ ਪਰਾ 

ਗ/ਹਰ ਗੰਭਰਾ /ਝਨੁ ਸ਼ਬਦ ਜਗ ਬਉਰਾਨੰ / ਫਲਸਰੂਪ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਗੁਰੁ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭਿੰਨ 

ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਰਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ 
ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ 
ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਪ ਸਲੋਕ ਰਚ ਰਹੇ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ “ਨਾਨਕ” 

ਕਵੀ-ਛਾਪ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ 
ਜੋ ਕਿਸੇ ਮੰਦ-ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ “ਨਾਨਕ” 
ਕਵੀ-ਛਾਪ ਵਰਤ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ 
ਅਥਵਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ 

ਸਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਧਕ ਦੀ ਰਚੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ 
ਕਵੀ-ਛਾਪ ਹਟਾ ਕੇ “ਨਾਨਕ” ਕਵੀ-ਛਾਪ ਰਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ-ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਦੇਵੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਬਾਦ ਵਿਚ 
ਇਸ ਬਿਰਤੀ ਪ੍ਰਤਿ ਰੁਚੀ ਵਧ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ 

-ਤੱਤ੍ਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ 
ਸੱਚੀ-ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਕੱਚੀ-ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਖੇੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 
ਸੱਚੀ-ਬਾਣੀ ਅਥਵਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਖਵਾਉਣ 
ਦਾ ਉਦਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਰਾਹੀ' 
ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਕੱਚੀ-ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਤਿ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੂੰ 
ਸਚੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ-- ਆਵਹੁ ਸਿਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ 
ਗਾਵਹੁ, ਸਚੀ ਝਾਣ?/ ਬਾਣਾ ਤ ਗਾਵਹੁ ਗੁ ਕੌਰ ਝਾਣਨੀਆ 
/ਨੋਨ ਬਾਣ? ।.... ਸਤਿਗੁਰ /ਝੈਨਾ ਹੋਰ ਕਚਾੰ ਹੈ ਬਾਣ? / ਬਾਣ? 
ਤਾ ਕਲਾਂ ਸੱਤਿਗੁਨੂ ਝਾਝਹਾ ਹੌਰ ਕਚੀ ਬ਼ਾਣ?/ ਕਾਹਦੇ ਕਚੇਂ ਸ਼ਣਦੇ 
ਕਾਚੇਂ ਕਾਚੀ ਆ/ਖ' ਵਖਾਣ7/(ਗੁ. ਰੀ. ੯੨੦)। 

ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ 
ਨਾਂ ਉਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਬਾਣੀ ਪ੍ਚਲਿਤ ਹੋ ਚੁਕੀ ਸੀ। 
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾਣਸੰਗਲੀ, ਖਾਰੀ 
ਬੀੜ ਵਿਚਲੀ ਵਾਧੂ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਨਾਮਾ-ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਮਸਾਖੀਆਂ, 
ਗੋਸਟਾਂ, ਸ਼ਬਦ-ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੈਕਲਨਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵੀ ਗੁਰੂ 
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ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਰਚੇ ਅਨੇਕ ਸ਼ਬਦ/ਸਲੋਕ ਮਿਲ 

ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 

ਅਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨ 

ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹੋਣਾ 

ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧ ਹੈ। 
ਇਹ ਕੱਚੀ-ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਰੂਪ ਹੈਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ 

ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤੋਂ' ਬਾਦ ਗੁਰੂ-ਗੱਦੀ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਪਿ੍ਥੀਚੈਦ 

ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੈਤਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ-ਗੱਦੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 

ਦੀ ਪ੍ਤਿਸ਼ਠਾ ਲਈ ਬਾਣੀ ਰਚਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ 

ਗਿਆ। ਇਸ ਪਰਥਾਇ ਸੋਢੀ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਸੋਢੀ ਹਰਿਜੀ ਅਤੇ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਢੰਗ ਨਾਨ ਯਤਨ ਕੀਤਾ 

ਅਤੇ “ਨਾਨਕ” ਕਵੀ-ਛਾਪ (ਨਾਨਕ ਦਾਸ, ਦਾਸ ਨਾਨਕ, ਜਨ 

ਨਾਨਕ, ਨਾਨਕ ਜਨ) ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਫਲਸਰੂਪ 

ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ੍ੈ-ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਿੱਖ-ਜਗਤ 

ਵਿਚ ਪਸਰਨ ਲਗੀਆਂ । ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਚੁੰਕਿ ਇਸ ਕੁਰੁਚੀ 

ਪ੍ਰਤਿ ਖੁਦ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ 

ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਰਜਨਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ 

ਵਲੋਂ ਵੀ ਤਕੜੀ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋਈ। ਫਲਸਰੂਪ, ਇਹ ਪ੍ਰਵਿੱਤੀ 

ਦਬ ਗਈ। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੀ-ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਕੱਚੀ- 

ਬਾਣੀ ਦੋ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 

ਦੇਵ ਤੋ' ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੋਬੰਧਿਤ 

ਕੱਚੀ-ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸੈਪ੍ਦਾਇ ਦੁਆਰਾ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰਚੀ ਗਈ ਕੱਚੀ-ਬਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਗੰਥ 

ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੈਪਾਦਨ ਤੋੱ' ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕੱਚੀ-ਬਾਣੀ ਉਤੇ ਗੁਰੂ 

ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੁਆਰਾ ਅਸਵੀਕਾਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ 

ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਗੁਰੂਆਂ 

ਦੀ ਰਚਨਾ ਨ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸੈਦਿਗਧ ਕਰਤ੍ਰਿਤਵ ਵਾਲੀ ਹੈ। 

ਮਿਹਰਨਬਾਨ ਸੰਪ੍ਦਾਇ ਵਲੋ" ਸਿਰਜੀ ਗਈ 

ਕੱਚੀ-ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਰੂਪ ਹਨ। ਇਕ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ 

ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਰਲੋਂ ਪਾਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ “ਨਾਨਕ' ਕਵੀ-ਛਾਪ 

ਸਹਿਤ ਸਮਾਨਾਂਤਜ ਬਾਣੀ ਸਿਰਜਨਾ। 

ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਵਿਚ ਮਿਹਰਬਾਨ 

ਸੰਪ੍ਦਾਇ ਵਲੋਂ' ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਲੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਵਿਚ ਵਾਧਾ-ਘਾਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਸੈਬੈਧ ਵਿਚ ਕੁਝ 

ਕੁ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਅਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਨਮੂਨਾ 

ਹੈ “ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ” (ਮ. ੧) ਦਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਚ ਸੋਢੀ 
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ਹਰਿਜੀ ਵਲੋ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ 

ਪੁਨਰ-ਸੈਪਾਦਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਥੀ ਬਲੂ ਸਟਾਰ 

ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਰੈਫ੍ਰੇਂਸ ਲਾਇਬੇਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 

(ਨੰ. 3512) ਵਿਚ ਸੁਰਖਿਅਤ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਰਲੋਂ ਨੂੰ 

ਪਰਖਣ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੋਥੀ 

ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀਆਂ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ 

ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸੂਚੀ (ਪੰਨਾ, 246) ਇਸ ਸੈਬਧ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ 

ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਸ਼ੋਕ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਅਨੁਸਾਰ- 

“ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਚ ਜੋ ਸੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਵਿਚੋਂ ਲਈ ਗਈ 

ਹੈ, ਸੋਢੀ ਮਿਹਰਵਾਨ ਨੇ 24 ਦੀ ਥਾਵੇਂ 27 ਪਉੜੀਆਂ ਬਣਾ 

ਕੇ ਕਈ ਥਾਵੇਂ ਨਵੇਂ ਵਾਧੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੱਚੀ-ਬਾਣੀ 

ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ।” 

ਦੂਜਾ ਨਮੂਨਾ 'ਬਸੈਤ ਕੀ ਵਾਰ” ਦਾ ਨੈ। ਇਹ ਵਾਰ 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਲ ਤਿੰਨ ਪਉੜੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 

ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਲੋਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਵਾਇਤ 

ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਵੇ' ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਿੰਨ ਪਉੜੀਆਂ ਹੀ ਫੁਰੀਆਂ 

ਸਨ ਕਿ ਲੈਗਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਦਾ ਆ ਗਿਆ। 

ਫਲਸਰੂਪ ਇਹ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਨੂੰ 

ਹਰਿਜੀ ਵਲੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਸੈਬੰਧ ਵਿਚ ਡਾ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ 

(ਆਲੋਚਨਾ, 1970, ਪੰਨੇ 364-70) ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ 

ਇਹ ਵਾਰ ਇਕ ਵਾਰੀ ਗਿਆਨੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ (ਸੰਗਰੂਰ) ਵਲੋਂ 

“ਪੁਸਤਕ ਦਸਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ” ਵਿਚ ਅਖ਼ੀਰ ਉਤੇ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਰਚਨਾ ਜਾਣ ਕੇ) ਛਾਪੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਚਨਾ (ਵਾਰ) ਬਾਰੇ 

ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ' ਦਿੱਤੀ, ਕੇਵਲ ਬਾਬੂ ਤੇਜਾ 

ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹੱਥ-ਲਿਖਤੀ 

ਗੁਟਕੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਉਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਇਸ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਸਲੋਕ ਅਤੇ ਪਉੜੀਆਂ ਮਹਲਾ ੬, ੭, 

੮ (ਕੁਮਵਾਰ ਪਿ੍ਥੀਚੈਦ ਮਿਹਰਬਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਜੀ) ਦੇ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ 

ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਮਿਹਰਬਾਨ ਸੈਪ੍ਦਾਇ ਦੇ ਤਥਾ-ਕਥਿਤ ਗੁਰੂਆਂ 

(ਮਨੋਹਰ ਦਾਸ ਮਿਹਰਬਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਜੀ) ਵਲੋਂ “ਨਾਨਕ” 

(ਜਨ ਨਾਨਕ, ਦਾਸ ਨਾਨਕ) ਕਵੀ-ਛਾਪ ਸਹਿਤ ਸਮਾਨਾਂਤਰ 

ਜੋ ਬਾਣੀ ਸਿਰਜੀ ਗਈ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 

ਵਾਰਤਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ 

ਪ੍ਕਾਰ ਦੀ ਵਾਰਤਕ ਵਿਚੋਂ' ਪ੍ਰਮੁਖ ਰਚਨਾ ਹੈ “ਜਨਮਸਾਖੀ ਸ੍ਰੀ 
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ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ”। ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭਾਗ ਹਨ- ਸਚਖੰਡ 

ਪੋਥੀ, ਹਰਿਜੀ ਪੋਥੀ ਅਤੇ ਚਤੁਰਭੁਜ ਪੋਥੀ। 

“ਸਚਖੰਡ ਪੋਥੀ” ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਜੀਵਨ 

ਦੀਆਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 

ਚਿਤਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨ- 

ਗਾਥਾ ਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 

ਦੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦਸਣ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਸੈਬੋਧੀ 

ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੋਯੋਜਨ ਪ੍ਵਚਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਥਾਨਿਕਾਵਾਂ ਵਜੋ' 

ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਪੋਥੀ ਗੱਦ ਰਚਨਾ ਹੈ, 

ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਰਚਨਾ-ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਗੋਸਟਿ ਦੇ ਅੰਤ 

ਉਤੇ ਇਕ ਸਲੋਕ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ 

ਗਿਣਤੀ ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (153) ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ 

ਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਠ ਤਕ ਤੁਕਾਂ ਹਨ। ਕਵੀ 

ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਤਿ ਸਰਵਤ੍ ਸਤਿਕਾਰ ਪੂਰਣ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ 
ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਕੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ 

ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਸਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਵੇਖਣਯੋਗ 

ਹੈ- (2) ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸੱਤਿਗੁਡ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਕੇ 

ਗਾਤਿ / ਗੁਰੂ ਬਾਲਾ ਰਾਗ ੫ਤ` /ਛ/ਨੈ ਜਨਨੀ ਨ ਆਵੇਂ 

ਵ/ਤ / (ਪੰਨਾ ੪੧੩); (2) ਗੁਰ ਨਾਨਕਾ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਪਾਈ 

ਸ਼ਕਸ਼ ਸ਼ਾਲਨੰਹਿ/ ਜੌਸਾ ਮੈ ਤੈਸਾ ਤਹੀ ਕਹਿ ਆਵੇਂ ਪਰਵਗਹਿ/ 
ਗਾਵੇ ਸ਼ਤ /ਤਿਆਸ਼ ਨ /ਵਿਆਪਈ ਜੋ ਗਰ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨ 

੫ਾ/ਹ /(ਪੰਨਾ ੪੪੫); ਗਰ ਬਾਲਾ ਨਾਨਕ ਕਰਣਹਾਰ ਸ਼ਚਾ 

ਪਰਵਦਗਾਨੁ / ਕਾ/ਨ ਕ/ਨ ਕੁਦਰ/ਤਿ ਵੇਖਦਾ ਅਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ / 

(ਪੰਨਾ ੫੧੬) । 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸੋਢੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ ਸੋਬੈਧਿਤ 

ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ, ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾ ਵਲ ਸੈਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਅਜਿਹੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਵੇਲੇ ਕਵੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ 

ਉਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। 

ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਜਨਮਸਾਖੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ 'ਹਰਿਜੀ 

ਪੋਥੀ” ਵਿਚ ਕੁਲ 6 ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਹਨ। ਹਰ ਇਕ ਗੋਸ਼ਟ ਦੇ ਅੰਤ 

ਉਤੇ ਇਕ-ਇਕ ਸਮਾਪਨ-ਸਲੋਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਂ 

ਗੋਸ਼ਟਾਂ (37 ਅਤੇ 49) ਨਾਲ ਦੋ-ਦੋ ਸਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ 

ਹੌਰ ਵੀ ਕੁਝ ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਸਲੋਕ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਲ 

65 ਸਲੋਕ ਇਸ ਜਨਮਸਾਖੀ-ਭਾਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। 

“ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ” ਦਾ ਪਰਮਾਰਥ ਦਸਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ 

ਤੁਕਾਂ ਅਥਵਾ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਪ੍ਸ਼ਨਾਂ/ਜਿਗਿਆਸਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਕੁਝ 

ਕੱਚੀ-ਬਾਣੀ (ਪਰੈਪਰਾ ਅਤੇ ਸਰੂਪ) 

ਸਲੋਕ ਜਾਂ ਤੁਕਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

ਇਸ ਜਨਮਸਾਖੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਭਾਗ ਨੂੰ “ਚਤੁਰਭੁਜ ਪੋਥੀ” 

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਕੁਲ 74 ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਸੈਕਲਿਤ 

ਹਨ। ਹਰ ਇਕ ਗੋਸ਼ਟਿ ਦੇ ਅੰਤ ਉਤੇ ਇਕ-ਇਕ ਸਲੋਕ 

ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਅਨੁਰੂਪ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 74 
ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਤੋਂ ਸੱਤ ਤਕ ਤੁਕਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੀ 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ “ਸੈਤ ਬਾਣੀ” ਨਾਲ ਦੂਰ ਤਕ 

ਸਮਾਨਤਾ ਰਖਦੀ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 300 ਸਲੋਕਾਂ 

ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਜਨਮਸਾਖੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ 

ਵੀ ਇਕ-ਇਕ ਸਲੋਕ ਗੋਸ਼ਟਿ-ਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ 

ਅਣਉਪਲਬਧ ਹਨ। “ਜਨਮਸਾਖੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ” 

ਦੀ “ਸਚਖੰਡ ਪੋਥੀ ਦੇ ਅੰਤ ਉਤੇ ਪੋਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ 

ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਸੈਖਿਆ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 
ਹੈ-- “ਏਹ ਪੋਥੀ ਸਚਖੰਡ ਇਕ ਸਉ ਤਿਵੰਜਹ। ੧੫੩। ਗੋਸਟਿ 

ਹੈਨਿ। ਇਕੁ ਸਉ ਸਤਾਹਟਿ ਗੋਸਟੀ ਚੌਦਹ ਗੋਸਟੀ ਘਾਟੈ ਹੈਨਿ। 

ਇਸ ਤੇ ਆਗੇ ਹਰਜੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਹੈ। ੬੧੧। ਇਕਾਹਠਿ ਗੋਸਟੀ 
ਹੈਨਿ। ਤਿਸੁ ਤੇ ਆਗੇ ਚਤ੍ਭੌਜ ਪੋਥੀ ਹੈ। ੭੪੧ ਚਉਹਤਰਿ 

ਗੋਸਟਾ। ਤਿਸੁ ਤੇ (ਆਗੇ) ਕੇਸੋ ਰਾਇ ਪੋਥੀ ਹੈ। ਤਿਸੁ ਤੇ ਆਗੇ 
ਅਭੈਪਦ ਪੋਥੀ ਹੈ । ਤਿਸੁ ਤੇ ਆਗੇ ਪ੍ਰੇਮਪਦ ਪੋਥੀ ਹੈ। ਏਹਿ ਛਿ 
ਪੋਥੀਆ ਹੈਨਿ। ਤਿਨਾ ਦਾ ਜੋੜੁ ਪੰਜ ਸੈ ਪਜਹਤਰਿ। ੫੭੫। 

ਗੋਸਟੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਨਮਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਹੈਨ। ਛਿਆਂ 

ਪੋਥੀਆਂ ਉਤੇ।” 

ਉਪਰੋਕਤ ਟੂਕ ਤੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨ ਵਲੋਂ 
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਜਨਮਸਾਖੀ ਲਿਖਣ/ਲਿਖਵਾਉਣ ਲਈ 

ਛੇ ਪੋਥੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੋਸਟਿ 
ਸੈਖਿਆ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ : 

(1) ਸਚਖੰਡ ਪੋਥੀ = 167 (ਕੇਵਲ 153 ਉਪਲਬਧ) 

(2) ਹਰਿਜੀ ਪੋਥੀ = 61 

(3) ਚਤੁਰਭੁਜ ਪੋਥੀ __= 74 

(4) ਕੇਸੋ ਰਾਇ ਪੋਥੀ 

(5) ਅਭੇਪਦ ਪੋਥੀ = 273 (ਅਣਉਪਲਬਧ) 

(6) ਪ੍ਰੰਮਪਦ ਪੋਥੀ 

ਕੁਲ =_ 575 ਗੋਸਟਾਂ 
ਜੇ ਕਰ ਪ੍ਰਤਿ ਗੋਸਟਿ ਇਕ ਸਲੋਕ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰੀਏ 

ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਸਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਜਨਮਸਾਖੀ. 
ਨਾਲ ਘਟੋ-ਘਟ 600 ਸਲੋਕ ਲਿਖੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 



ਕੱਚੀ-ਬਾਣੀ (ਪਰੋਪਰਾ ਅਤੇ ਸਰੂਪ) 

ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪਿਛੇ ਝਾਤ 

ਪਾ ਆਏ ਹਾਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਨ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਣਾ ਸੈਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਗੋਸਟਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕੀਆਂ : ਸੋਢੀ ਮਿਹਰਬਾਨ 

ਦੀ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਨਾਲ 'ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕੀਆਂ' ਦਾ 

ਸੈਬੈਧ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਪੋਥੀ 

ਸੈਂਟਲ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਇਕ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ 

(ਨੰ. 678) ਵਿਚ ਸੈਕਲਿਤ ਹਨ ਅਤੇ 25 ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਪ੍ਰੰ . ਪੀਤਮ 

ਸਿੰਘ, ਪਟਿਆਲਾ ਪਾਸ ਸੁਰਖਿਅਤ ਇਕ ਅਪੂਰਣ ਪੋਥੀ ਵਿਚ 

ਚੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਕ ਕੁਲ 28 ਗੋਸ਼ਟਾਂ 

ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਪੀਰਲੀ ਅਧੂਰੀ ਪ੍ਤੀਤ ਹੁੰਦੀ 
_ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 28 ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਡਾ. ਰਾਏ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 'ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ : ਸੋਤ ਪੁਸਤਕ” ਵਿਚ ਸੈਕਲਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਸੈਨ 1986 ਈ. ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ' ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਉਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗੋਸ਼ਟਿ- 

ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਇਕ-ਇਕ ਸਲੋਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਆਪੀਰਲੀ 

ਗੋਸ਼ਟਿ ਦੇ ਅਪੁਰਣ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 

27 ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਵੀ-ਛਾਪ 'ਨਾਨਕ- 

ਦਾਸ” ਅਥਵਾ “ਦਾਸ-ਨਾਨਕ” ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ 

ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਸੋਢੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੀਆਂ ਰਚੀਆਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਭਾਸ਼ਾ-ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਵਿ-ਗੁਣ 

ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਤਿ੍ਤਵ ਵਾਲੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ : ਸੋਢੀ 

ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੋਬੈਧਿਤ ਕੁਝ ਵਾਰਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ 

ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਗ ਬਿਲਾਵਲ, ਰਾਗ ਗਉੜੀ, ਵਾਰ ਦਸਾਂ ਪੀਰਾਂ 

ਕੀ, ਰਾਗ ਮਾਲਕੌਂਸ ਕੀ ਵਾਰ (ਇਹ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ 

ਲਾਇਬੇ੍ਰੀ ਵਿਚ ਸੁਰਖਿਅਤ ਹਨ), ਰਾਮਕਲੀ ਓਅੰਕਾਰ ਵਡਾ 

(87 ਪਉੜੀਆਂ), (ਸੈਂਟਲ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬੇ੍੍ਰੀ, ਪਟਿਆਲਾ, 

ਨੰ. 682) ਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਤ੍ਰਿਤਵ ਦਾ ਨਿਰਣਾ 

ਕਵੀ-ਛਾਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ' ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਫੁਟਕਲ ਪਦ ਵੀ ਸੋਢੀ 

ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ- ਸੀ ਰਾਗ 

ਮਹਲਾ ੭ : ਮਨ ਰੋ ਅੰਡਿ ਸ਼ਖ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾ/ਨੈ/ ਹੋਵੈ ਜਨਮ 

ਸ਼ਕਾਰਥਾ ਕਾਰਜ਼ ਆਵ/ਹ ਰਾਤ / ਰਹਾਉ / ਨ ਤੁਧ ਹਮਰਾ 

ਕੰ ਨਗੀੰ ਤਾ ਕੀ ਤਉਂ ਸ਼ਰਨ7ਇ/ ਰਾਖਹੁ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਕਓਂ 
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ਅਪਨਾ ਨਾਮ ਜਪਾਇ/ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ 

ਅੰਤ-ਸਮੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਭਗਤਾਂ/ਧਰਮ-ਸਾਧਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਜੋ ਬੋਲ ਉਚਾਰੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ “ਗੋਸਟਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨ 

ਜੀ ਕੀਆਂ” (ਗੋਸਟਿ 45) ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿੰਡੇ-ਪੁੰਡੇ ਅਨੇਕ ਕਾਵਿ-ਔਸ਼ 

ਪੁਰਾਤਨ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋਢੀ ਹਰਿਜੀ 

ਵਿਰਚਿਤ “ਸੁਖਮਨੀ ਸਹੰਸ੍ਨਾਮਾ ਪਰਮਾਰਥ” ਵਿਚ ਸੋਢੀ 

ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੀਆਂ ਰਚੀਆਂ ਚਾਰ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ 

ਵੇਖਣਯੋਗ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਢੀ ਮਿਹਰਬਾਨ 

ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਚਲਿਤ ਕਈ ਹੋਰ ਭਗਤਾਂ, ਨਾਥ-ਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ 

ਪੀਰਾਂ-ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ 

ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਕਲਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, 

ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਲਾਇਬੇ੍ਰੀ ਵਿਚ ਸੁਰਖਿਅਤ 'ਪੁਰਾਤਨ ਗੋਸ਼ਟਿ 

ਸੰਗ੍ਹ” (ਨੰ. 359) ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਲੌਕ 'ਮਸਲੇਂ 

ਹਜ਼ਰਤ ਰਸੂਲ ਕੇ” ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਧਿਆਨ ਰਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ 

“ਨਾਨਕ ਦਾਸ' ਜਾਂ “ਦਾਸ ਨਾਨਕ” ਕਵੀ- ਛਾਪ ਵਰਤੀ ਗਈ 

ਹੈ, ਉਹ ਸੋਢੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਸਲੋਕ 

“ਜਨ ਨਾਨਕ”, “ਨਾਨਕ ਜਨ” ਕਵੀ-ਛਾਪ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਹਰਿਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਸੋਢੀ ਮਿਹਰਬਾਨ 

ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੈਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ 

ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੋਢੀ ਹਰਿਜੀ ਦੇ ਕਰਤ੍ਰਿਤਵ 

ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਿਵੇ" “ਸੁਖਮਨੀ 

ਸਹੰਸਰਨਾਮ ਪਰਮਾਰਥ', 'ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜੀ ਕੀਆਂ” ਅਤੇ 

“ਸਿੰਘਾਸਨ ਬਤੀਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 'ਸੁਖਮਨੀ ਸਹੈਸਨਾਮ 

ਪਰਮਾਰਥ” ਵਿਚ ਕੁਲ 30 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ 

ਦੇ ਪਾਠ-ਅੰਤ ਉਤੇ ਇਕ-ਇਕ ਸਲੋਕ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਰਚਨਾ 

ਦੀਆਂ 'ਰਾਮਾਵਤਾਰ' ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾਵਤਾਰ' ਦੇ ਚਰਿਤ-ਕਥਨਾਂ 

ਵਾਲੀਆਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 18 ਅਤੇ 21 

ਕਥਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕਥਾ-ਪ੍ਰਸੈਗ ਦੇ ਅੰਤ ਉਤੇ 

ਵੀ ਇਕ-ਇਕ ਸਲੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਲੋਕ ਵੀ ਤਿੰਨ ਤੁਕਾਂ 

ਦੇ ਹਨ। ਕ੍ਸ਼ਣਾਵਾਤਰ ਦੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਉਤੇ 

ਲਿਖਿਆ ਸਲੋਕ ਸੱਤ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਤਾਂ ਵਾਲੀ 

ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਉੜੇ ਪੰਜ ਅਤੇ ਛੇ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਲੋਕ 

ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ “ਨਾਮ-ਮਹਾਤਮ” ਦੀ ਐਤਿਮ ਅਸ਼ਟਪਦੀ 
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ਵਿਚ ਆਖੀਰਲਾ ਸਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਚਾਰ 

ਤੁਕਾਂ ਜਿਆਦਾ ਹਨ। ਸਮਾਪਤੀ ਉਪਰੈਤ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ 

ਪਰਾਕੂਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 

ਕੁਮਵਾਰ 30 ਅਤੇ 8 ਤੁਕਾਂ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ 

ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਲੋਕ ਨਹੀ' ਲਿਖੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ 

ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਸਹਿਤ ਹਰਿਜੀ ਦੇ 

ਰਚੇ ਲਗਭਗ 70 ਸਲੋਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ “ਜਨ 

ਨਾਨਕ” ਕਵੀ-ਛਾਪ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

“ਸਿੰਘਾਸਨ ਬਤੀਸੀ” ਦੀਆਂ ਕੁਲ 32 ਕਥਾਵਾਂ ਨਾਲ 

32 ਸਲੋਕ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਭੂਮੀ ਹਰਿਜੀ 
ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। 

“ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜੀ ਕੀਆਂ” ਹਰਿਜੀ ਦੀ ਤੀਜੀ 

ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਕਲਨ ਵਿਚ ਕੁਲ 45 ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਹਨ। ਹਰ 

ਗੋਸਟਿ ਦੇ ਅੰਤ ਉਤੇ ਦੋ ਤੋਂ 12 ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਕਾਵਿ-ਅੰਸ਼ ਦਿੱਤਾ 
ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਗੋਸਟਿ 7, 29 ਅਤੇ 45 ਨਾਲ ਦੋ-ਦੋ ਸਲੋਕ 
ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 48 
ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੋਸ਼ਟਿ ਦੇ ਵਰਣਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ 
ਸੈਕੇਤਿਕ ਉਲੇਖ, ਸਾਰਾਂਸ਼, ਫਲਿਤ-ਅਰਥ ਆਦਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਕੱਚੀ-ਬਾਣੀ ਸੱਚੀ-ਬਾਣੀ (ਗੁਰਬਾਣੀ) ਦੇ 

ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਆਪਣਾ ਭਿੰਨ ਸਵਰ ਰਖਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 

ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਦੇ ਪੌਰਾਣਿਕ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰਵਾਦ 

ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸੈਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 

ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜੋ ਤਰਕ-ਸੰਮਤਾ 

ਲਿਅਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਬਦਲਣ 
ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਲਸਰੂਪ ਸਗੁਣਵਾਦੀ ਭਗਤੀ 

ਦੀ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਪਰੈਪਰਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਲਗਿਆ। ਇਹ 

ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਤਨਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨ 

ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੱਚੀ-ਬਾਣੀ ਵਿਚ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਕਰਣ ਦੀ ਪ੍ਧਾਨਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਕਰਣ 

ਭਾਵ, ਭਾਸ਼ਾ-ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਕਾਵਿ-ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ" ਤਕ 
ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 

ਜਨ-ਸਾਧਾਰਣ ਵਿਚ ਘਰ ਕਰ ਚੁਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 

ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਕਾਵਿ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਨੂੰ 

_ ਪ੍ਚਲਿਤ ਕਰ ਸਕਣਾ ਸੈਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਖ-ਜਗਤ ਵਿਚ 

ਮੀਣਾ-ਸੈਪ੍ਰ ਦਾਇ ਪਤਿ ਆਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਭਾਵ ਕਾਰਣ 

ਕੱਚੀ-ਬਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਅਣਹੌਲੀ ਰਹੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਿਤਿਕ 

ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀ' ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੱਚੀ-ਬਾਣੀ ਦੀ 

ਕਛ, ਅਵਤਾਰ 

ਅੰਤਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਭਗਤੀ ਕਾਵਿ ਨਾਲ ਦੂਰ ਤਕ 
ਬਰ ਮੋਚਦੀ ਨਿਰਗੁਣ-ਸਗੁਣ ਭਗਤੀ ਦੀ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਬਿਰਤੀ 
ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਕਛ, ਅਵਤਾਰ : ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸਨਾਤਨੀ ਮਾਨਤਾਵਾਂ 
ਅਤੇ ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ 
ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।'ਪਦਮ-ਪੁਰਾਣ' (ਬ੍ਰਹਮ ਖੰਡ/8) ਅਨੁਸਾਰ 

ਇੰਦ ਨੂੰ ਦੁਰਬਾਸਾ ਨੇ ਸਰਾਪ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਐਸ਼ਵਰਜ ਨਸ਼ਟ 

ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਲੱਛਮੀ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਛਡ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਜਾ 
ਲੁਕੀ। ਲੱਛਮੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੇ 
ਕਹੇ 'ਤੇ ਦੈਂਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ 
ਰਿੜਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੰਦ੍ਰਾਚਲ ਦੀ ਬਣੀ ਮਧਾਣੀ ਹੇਠਾਂ 
ਕਿਤੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਣੂ 
ਨੇ ਕੱਛ (ਕਛੂਏ) ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿਠ ਉਤੇ ਮਧਾਣੀ 
ਨੂੰ ਧਾਰਣ ਕੀਤਾ। ਤਦ-ਉਪਰੈਤ ਲੱਛਮੀ ਸਮੇਤ ਚੌਦਾਂ ਰਤਨਾਂ 
ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। 

“ਲਿਗ-ਪੁਰਾਣ” (94) ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਛ- 
ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਪਿਠ ਦਾ ਘੇਰਾ ਇਕ ਲੱਖ ਯੋਜਨ ਸੀ। 
“ਬਾਲਮੀਕਿ ਰਮਾਇਣ” (ਥਾਲ-ਕਾਂਡ/45), “ਅਗਨੀ ਪੁਰਾਣ” 
(ਅਧਿ. 3), “ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ” (ਸਕੰਧ 8/5-7) ਆਦਿ ਵਿਚ 
ਵੀ ਇਸ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਆਖਿਆਨ ਦਰਜ ਹਨ, ਪਰ ਇਥੇਂ 

ਸਮੁੰਦਰ ਰਿੜਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਸਿਆ 
ਗਿਆ ਹੈ। 

“ਭਾਗਵਤ-ਪੁਰਾਣ” (ਸਕੰਧ 1/3/16) ਵਿਚ ਲਿਖੀ 
ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੀ ਅਵਤਾਰ-ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕੱਛ ਦਾ ਸਥਾਨ-ਕ੍ਰਮ 
ਯਾਰ੍ਹਵਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਥੇ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੇ ਕੇਵਲ ਦਸ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ 
ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਹੈ।“ਦਸਮ- 
ਗ੍ਰੰਥ” ਵਿਚ ਵਰਣਿਤ “ਚੌਬੀਸਾਵਤਾਰ' ਪ੍ਰਸੈਗ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ 
ਚਿਤ੍ਣ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਰਿੜਕਣ 
ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹਾਥੀਆਂ, ਘੋੜਿਆਂ, 
ਰਤਨਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ 
ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀ' ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਹ 
ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੱਛ ਜਾਂ ਕੱਛ ਅਵਤਾਰ ਉਸ ਨਿਰਾਕਾਰ 
ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਲੀਲਾ ਜਾਂ ਖੇਡ ਹੈ। ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ- ਆਪ ਭਵਰ ਫਲ ਫਲ ਤਰਵਰ / ਆਪੇ 

ਜਲ ਥਲ ਸਾਗਰ ਸਰਵਰ / ਆਪੇ ਮਛਾ ਕਛ ਕਰਣਾ ਕਾਰ ਤੇਰਾ 



ਕਜਲੀ-ਬਨ 

ਰਘ ਨ ਲਖਣਾ ਲਾਈ 2ੈ/(ਗੁ. ਰੀ. ੧੦੨੦)। 

ਕਜਲੀ-ਬਨ : ਸੈਤ ਸਾਧਕਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਜਲੀ-ਬਨ ਕਹਿ 
ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਚ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰਦਾ ਦਸਿਆ 

ਹੈ। ਸਤ ਕਬੀਰ ਅਨੁਸਾਰ- ਕਾਝੰਰ ਕਾਇਆ ਕਜਲਾ ਭਨ 

ਭਾਇਆ ਮਨੁ ਕੁੰਚਰ ਮਯ ਮੰਤ / ਅਕਸ਼ ਗ੍ਰਾਨ ਰਤਨੁ' ਹੈ ਥੋਵਟੁ 
/ਝਰਲਾ ਸੰਤ /(ਗੁ. ਰੋ. ੧੩੭੬)। 

“ਕਜਲੀ' ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ 

ਅਨੁਸਾਰ ਕਜਲ ਵਾਂਗ ਕਾਲਾ, ਅਰਥਾਤ ਅਜਿਹਾ ਕਾਲਾ ਬਨ 

ਜਿਥੇ ਬ੍ਿਛ ਇਤਨੇ ਸੈਘਣੇ ਹੋਣ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ 

ਪਸਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਜੈਗਲ ਵਿਚ ਕੇਲੇ ਦੇ 

ਪੇੜ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕ ਹੋਣ । ਕੇਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲਾ ਇਕ 

“ਕਜਲਬੀਨ” ਅਸਾਮ ਪਾਂਤ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸੋਘਣੇਪਨ ਵਜੋ' ਰਿਸ਼ੀ-ਕੇਸ਼ ਦੇ ਨੌੜੇ ਦਾ ਜੈਗਲ “ਕਜਲੀ-ਬਨ” 

ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਬਨਾਂ ਵਿਚ ਹਾਥੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾੜਾ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਰਖਿਅਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। 

ਕਤੇਬ : ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ 'ਕੁਤਬ” ਕਿਤਾਬ” ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ) 
ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ “ਕਤੇਬ” ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ 
ਅਤੇ ਇਸ ਤੋ ਭਾਵ ਹੈ ਇਕ ਤੋੱ' ਵਧ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਾਂ ਗਰੰਥ । 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ “ਕਤੇਬ” ਦੀ ਵਰਤੋ' ਸਾਮੀ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ 
ਚਾਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੌਰੇਤ, ਜ਼ਬੂਰ, ਇੰਜੀਲ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ- 

ਲਈ ਰੁੜ੍ਹ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਹਾਮੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ 
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ, 

ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਊਦ, ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੈਮਦ ਨੂੰ 
ਜਿਬਰਾਈਲ ਦੁਆਰਾ ਆਵੇਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। “ਤੌਰੇਤ” ਵਿਚ 

ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਉਪਦੇਸ਼ 
ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਗੰਥ ਹੈ। “ਜ਼ਬੂਰ” 
ਦਾ ਸੰਬਧ ਵੀ ਯਹੁਦੀਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਹੈ।'ਇਜੀਲ” ਵਿਚ 
ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਵਲੋ ਪਚਾਰਿਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਸੈਕਲਨ ਹੈ। 

ਅਤੇ , 'ਕੁਰਾਨ” ਦਾ ਸੈਬਧ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਹੈ। 

ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਦੇ ਚਾਰ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਚਾਰ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਸਾਮੀ-ਧਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਭਗਤੀ-ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮ-ਗੌ੍ਥਾਂ ਦੇ ਨਿਰੇ 
ਪਾਠ ਨਾਲ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ੁੱਧੀ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਸੈਭਵ ਨਹੀਂ ਦਸੀ 

ਗਈ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 
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ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਠਨ-ਪਾਠਨ ਵਿਚਾਰ ਪੂਰਵਕ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਲਾਭ 

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ- ਬੰਦ ਕਤੰਬ ਕਾਹਹਾ ਮਤ ਝੂਠੇ ਝੂਠਾ ਜੌ ਨ 'ਬਿਚਾਰੈ/ 
(ਗੁ. ਰੰ. ੧੩੫੦)। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ 

ਵੇਦਾਂ ਕਤੇਬਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ-- ਝੌਦ ਕਤੰਝ 

ਸੰਸ਼ਾਰ ਹਭਾਹੂੰ ਬਾਹਰਾ / ਨਾਨਕ ਕਾ ਪਾ/ਤਸਾਹੁ /ਦਿਸੰ ਜਾਹਰਾ/ 

(ਗੁ. ਗੰ. ੩੯੭)। 

ਕਥਨੀ-ਕਰਨੀ : ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਮਨੌਂਖ ਦੀ ਕਥਨੀ 
ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿਚ ਅਭੇਦਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 

“ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਚਾਰਿਤ੍ਰਿਕ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾ ਹੈ । ਮਨੁਖ 

ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ 

ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਹੈ ਅਤੇ 

ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ 

ਸਕਦਾ। ਉਹ ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੁਤਿ ਸੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਨ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿ ਸੱਚਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਥਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੀ 

ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਖੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ- /ਹਰਦੈ ਸਚ /ਇਹ` ਕਰਣਾ ਸਾਰ / ਹੌਰ ਸਭੇ ਪਾਖੰਡ ਪੂਜ 
ਥਆਰ /(ਗੁ. ਰੀ. ੧੩੪੩)। 

ਗੁਰਮਤਿ ਕਰਨੀ ਵਿਹੁਣੀ ਕਥਨੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪਾਖੰਡ 
ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਤੋਂ ਸੁੰਨੀ ਹੈ। ਇਹੀ 

ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਭੇਖਾਂ, ਬਾਹਰਲੇ 

ਦਿਖਾਵਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਖੰਡਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਿਖੇਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਰਥ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮਰਯਾਦਾ 

ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਗੁਜਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ 

ਕਿਹਾ ਹੈ- ਝ੍ਹ ਭੇਖ ਕੀਆ ਦੇਹੀ ਦੁਖ ਦੀਆ /ਸ੍ਹ ਵੇ ਜੀਆ 

ਆਪਣਾ ਕਆ/ ਅੰਨ ਨ ਖਾਇਆ ਸ਼ਾਦ ਗਵਾਇਆ / ਬਹ 

ਦੁਖ ਪਾ/ਇਆ ਦੂਜਾ ਭਾਇਆ / ਬਸੜ ਨ ਪਹਰੈ ਆਹ/ਨਿਨੀ 

ਕਾਹਰੋ / #ਨੇ /ਵਗੂਤਾ ਕਿਓ ਜਾਗੰ ਗੁਰ ਬਨ ਨੂਤਾ/ ਪਗ 

ਉੰਪੰਤਾਣਾ ਅਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ/ ਅਲਮਲ ਖਾਈ ਨਰ 

ਛਾਈ ਪਾਈ /ਮਗਾਮ ਅੰਧੇ ਪਤਿ ਗਵਾਈ? /(ਗੁ . ਰੈ੍. ੪੬੭)। 
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ 

ਹੈ ਕਿ “ਕਥਨੀ” ਝੂਠੀ ਹੈ; ਇਹ ਸੈਸਾਰਿਕ ਆਵਾਗਵਣ ਦਾ 
ਕਾਰਣ ਬਣਦੀ ਹੈ-- ਕਾਥਨਾ ਝੂਠ ਜਗ ਭਵੈ ਰਹਣਾ ਸ਼ਬਦਾ 
 ਸ਼ਾਰ/(ਗੁ. ਰੀ. ੫੬)। 

“ਕਰਨੀ” ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ 

ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ 'ਗੁਰਮੁਖ' ਹੈ ਅਤੇ “ਕਥਨੀ” ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 
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ਰਖਣ ਵਾਲਾ 'ਮਨਮੁਖ”। ਇਹ ਦੋਵੇਂ, ਮਨੌਂਖ-ਚਰਿਤ ਵਿਚ 

ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਵਿੱਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਖਾਇਕ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾ ਦੇ ਸਾਮੰਜਸ 

ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਜ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਬਿਨਾ 

ਘਾਟਾ ਹੀ ਘਾਟਾ ਹੈ-- ਲਹ ਕਰਣਾ ਤਾਹਿ ਪੂਗੀੰ ਮੱਤ / ਕਰਣ 
ਬਾਝਹੁ ਘਟੇ ਘ/ਟ/ (ਗੁ. ਰੀ. ੨੫)। ਸਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰ ਉਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ, ਕਰਨੀ ਤੋ ਬਿਨਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ 

ਸਫਲ-ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ-- ਸਭਨਾ ਕਾ ਦਾ ਲੰਖਾ 

ਹੋਇ / ਕਰਣਾ ਬਾਝਹੁ ਤਠੰ ਨ ਕਇ/ ਸਚ ਸਚੁ ਵਥਾਣੰ ਕੋਇ / 

ਨਾਨਕ ਅਗੀ ਪੁਛ ਨ ਹੋਇ/(ਗੁ. ਗੰ. ੯੫੨)। 
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਕਥਨੀ ਨੂੰ 

ਮਹੱਤਵ ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ 

ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਕਥਾ : ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਵਰਣਨ ਜਾਂ 

ਵਿਆਖਿਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਰਮਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਈ 

ਵਾਰ ਸੋਖਿਪਤ ਜਾਂ ਸੈਕੇਤਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਪੱਸ਼ਟ 

ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਬ੍ਰਿੱਤਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ “ਕਥਾ” 

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ 

ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ 

ਸਿੱਖ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਝ ਰਾਗ ਵਿਚ 

ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ 

ਨਾਲ ਮਨ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ 

ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਦਾ ਸਾਧ-ਸੈਗਤਿ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ- ਗਣ 

ਗਾਵਤ ਮਨੁ ਗੰਰਆ ਹੋਵੈ / ਕਥਾ ਸ਼ਣਤ ਮਲ ਸਗਲ ਧੋਵੈ / 

ਭੇਟਤ ਸੰਗਿ ਸ਼ਾਧ ਸੰਤਨ ਕੰ ਸ਼ਦਾ ਜਪਉ ਵਾਇਆਲਾ ਜੀਉ / 

(ਗੁ. ਰੋ. ੧੦੪)। 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੈਪਾਦਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਤਾਂ ਬਾਣੀ 

ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਪਰੈਪਰ ਹੀ ਚਲ ਪਈ। ਆਮ ਤੌਰ 

ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚੋ' ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਥਾਕਾਰ 

ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹ 

ਅਨੈਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ , ਸਾਖੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਬਿਿੱਤਾਂਤ 

ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਬਾਣੀ ਜਾਂ 

ਦਸਮ-ਗ੍ਰੌਥ ਤੋਂ ਟੂਕਾਂ ਜਾਂ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ 

ਅਤੇ ਸੋਪੁਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ- ਇਤਿਹਾਸ ਤੋ ਵੀ 

ਕਪਟ 

ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਥਾ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਾਨੀ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਕਥਾਕਾਰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਟੀਕੇ, ਸ਼ਬਦਾਰਥ, ਭਾਸ਼੍ਯ ਇਸ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤ 

ਵਿਸਤ੍ਰਿਤੀਆਂ ਹਨ। 

ਕਥੂਰੀ/ਕਾਥੂਰੀ : ਵੇਖੋ “ਕਸਤੂਰੀ' 

ਕਦੂਰੀ : ਇਹ ਫ਼ਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ 'ਕੰਦੂਰੀ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤਦਭਵ 
ਰੂਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ 

ਰਸਮ ਲਈ ਰੁੜ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਸਮ ਵਿਚ ਹਜ਼ਰਤ 
ਮੁਹੈਮਦ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਫ਼ਾਤਿਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਸਮ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਫ਼ਾਤਿਮਾ 

ਜ਼ੁਹਰਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ਾਤਿਹਾ (ਸੂਰਾ ਫ਼ਾਤਿਹਾ ਅਤੇ ਕੁਝ 

ਆਇਤਾਂ) ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ 
ਇਸ ਦਾ ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। 

ਰਵਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸੇਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ 

ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਿਤ੍ਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ 

ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੋਜਨ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰਖਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ 
ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਉਤੇ ਜੋ ਕਲਾਮ 

ਅਥਵਾ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 

“ਕਦੂਰੀ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਫ਼ੀ ਕਵੀ ਅਲੀ ਹੈਦਰ ਨੇ ਇਸ 
ਵਲ ਸੈਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ-- ਕਦੂਗੀ ਤੇ ਕਨਜ਼ ਹਦਾਯਾ, ਮੈੱ ਪੜ੍ਹ 
ਪੜ੍ਹੇ ਕੇ ਹੰਭਾ ਕੁਝ ਰਹੀਂ/ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ “ਕਦੂਰੀ' ਦਾ ਭਾਵੀੜ੍ਰਿਤ 
ਰੂਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਹੈ- 7#ਸਆੱਲਿ ਤਾਲਸ਼ ਭਰਮ 

ਕਾਦੁਗੀ / ਭਾ/ਖ ਲੰ ਪੰਚੈ ਹੋਇ ਸ਼ਾਲੂਗੀ /(ਗੁ. ਰੈ. ੧੧੫੮)। 

ਕਪਟ : ਸੈਸਕ੍ਿਤ ਮੂਲ ਦੇ “ਕਪਟ” ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਛਲ, 

ਫ਼ਰੇਬ ਜਾਂ ਧੋਖਾ; ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ 

ਮਨੋਸਥਿਤੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਪਟ ਕਰਨਾ ਮਾੜਾ ਸਮਝਿਆ 

ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਕਪਟ ਨੂੰ ਵਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, 

ਜਾਂ ਕਪਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਰਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ 
ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਗੂਜਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ-- /ਹਿਰਦੈ /ਜਨ 
ਕੇ ਕਪਟੁ ਵਸੰ ਬਾਰਹ ਸੰਤ ਕਾਹਾ/ਹ / /ਤਰਿਸ਼ਨਾ //ਲ ਨ ਚੁਕਈੰ 

ਆੰਤਿ ਗਏ ਪਛਤਾ/ਹ /(ਗੁ. ਰੀ. ੪੯੧)। 
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਉਪਰੋਂ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦਾ 
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ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਪਟ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਵੀ 

ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ- ਹਾਰ ਹਰ ਕਗ/ਹਿ /ਨੋਤਾ ਕਪਟੁ 

ਕਾਮਾਵ/ਨ ,ਹਿਰਦਾ ਸ਼ਹ ਨ ਹੌੋਈ/ ਅਨ/ਦਨੁ ਕਰਮ ਕਗ/ਹ 

ਬਹੁਤੇਰੇ ਸੁਪਨੰ ਸੁਖੁ ਨ ਹੋਈੰ/(ਗੁ. ਰੀ. ੭੩੨)। “'ਸਾਰੈਗ ਕੀ 

ਵਾਰ” ਵਿਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ 
ਵਿਚ ਕਪਟ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਜਨਤਾ ਦਾ 
ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪਾਜ ਉਘਾੜ 

ਲੈਂਦੇ ਹਨ-- /ਜੈਨ ਲੈ /ਹਿਰਦੈ ਮੈਲ ਕਪਟੁ ਹੈ ਝਾਹ੍ਰ ਧੋਵਾਇਆ / 

ਕੁੜ਼ ਕਪਣੁ ਕਮਾਵਦੇ ਕੂੜ ਪਰਗਟਾੀ ਆ/ਇਆ / ਅੰਦਰ ਹੋਇ 
ਸ਼ ਨਿਕਾਲੰ ਨ ਛਧੰ ਛਪਆ/ਇਆ/ (ਗੁ. ਰੀ. ੧੨੪੩)। ਇਸ 

ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕੀਤੀ 
ਹੈ- ਛੰਡਹੁ ਕਪਟੁ ਹੋਇ /ਨੈਰਵੈਰਾ ਸੋਂ ਪਭ ਸੰਗਿ /ਨਿਹਾਰੈ / 

(ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੧੨੨੦)। 

ਕਪਟੀ : ਜੋ ਕਪਟ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਕਪਟੀ” ਅਖਵਾਉਂਦਾ 

ਹੈ। ਵੇਖੋਂ “ਕਪਟ”। 

ਕਪਾਲ ( ਮੋਚਨ, ਤੀਰਥ) : 'ਕਪਾਲ' ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ 

ਹੈ ਖੋਪਰੀ, ਸਿਰ, ਮੁੰਡ, ਆਦਿ। 'ਮੋਚਨ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੁਕਤ 

ਕਰਨਾ, ਛੁੜਵਾਉਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਤੀਰਥ ਜਿਥੇ 

ਮੁੰਡ ਨੂੰ ਛੁੜਵਾਇਆ ਜਾਂ ਵਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ 

ਸੈਬੈਧ ਵਿਚ ਦੋ ਪੁਰਾਤਨ ਬਿੱਤਾਂਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। 

“ਪਦਮ-ਪੁਰਾਣ” ਦੇ ਇਕ ਆਖਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ਹਮਾ 

ਦੇ ਅਭਿਮਾਨੀ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਸ਼ਿਵ ਨੇ, ਭੈਰਵ ਰੂਪ ਵਿਚ, 

ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਉਂਗਲ ਦੇ ਨਾਖੁਨ ਨਾਲ ਕਟ 

ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਬ੍ਹਮਾ ਦਾ ਸਿਰ ਡਿਗਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭੈਰਵ ਦੇ ਹੱਥ 

ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਗਿਆ। ਅਨੇਕ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰ 

ਹੱਥ ਨਾਲੋਂ ਵਖ ਨ ਹੋਇਆ। ਆਖਿਰ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਆ ਕੇ 

ਇਕ ਸਰੋਵਰ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਰ ਹੱਥ ਨਾਲੋਂ 

ਵਖਰਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋ' ਬਾਦ ਉਹ ਸਰੋਵਰ 

“ਕਪਾਲ-ਮੋਚਨ” ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। 

“ਮਹਾਭਾਰਤ” ਦੀ ਇਕ ਕਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ ਰਾਮ 

ਦੁਆਰਾ ਵਢਿਆ ਇਕ ਦੈਤ ਦਾ ਸਿਰ ਮਹੋਦਰ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਟੈਗ 

ਨਾਲ ਚਿੰਮਟ ਗਿਆ। ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ , ਪਰ ਉਹ 

ਸਿਰ ਟੰਗ ਨਾਲੋਂ ਨ ਲੱਥਾ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਸਰਸਵਤੀ 

ਨਦੀ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਿਰ ਟੈਗ ਨਾਲੋਂ ਲੱਥਾ। 

ਉਹ ਥਾਂ ਜਗਾਧਰੀ ਕੋਲੋਂ ਲਗਭਗ 22 ਕਿ. ਮੀ. ਸਢੌਰੇ ਵਾਲੇ 

ਕਪਿਲ 

ਪਾਸੇ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ “ਕਪਾਲ-ਮੋਚਨ ਤੀਰਥ” ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ 

ਪ੍ਸਿੱਧ ਹੈ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਪਹਿਲੇ ਉਪਾਖਿਆਨ ਵਾਲੇ ਤੀਰਥ ਦਾ 

ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਭਗਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ- ਆਨੈਕਾ 
ਪਾ/ਤਿਕਾ ਹਰਤਾ /ਤ੍ਭਵਣ ਨਾਲੁ ਗੀ ਤੀਗ/ਕ' ਤਨੰਗ/ਲ ਭ੍ਰਮਤਾ 

ਲਹੈ ਨ ਪਾਰ ਨੰ/ ਕਰਮ ਕ/ਨ ਕਪਾਲ਼ ਅਡੀਟਾਸ ਗੰ /(ਗੁ. ਰੀ. 

੬੯੫)। 

ਕਪਿਲ : ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸ਼ਾਸਤ੍ਕਾਰ 
ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 'ਸਾਂਖਯ-ਸ਼ਾਸਤ੍' ਨਾਲ 

ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੈਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਕਦ 

ਅਤੇ ਕਿਥੇ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਤਿਹਾਸ ਚੁਪ ਹੈ। ਡਾ. 

ਰਾਜਬਲੀ ਪਾਂਡੇਯ (“ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ-ਕੋਸ਼') ਨੇ ਇਸ ਦਾ 

ਜਨਮ ਗੁਜਰਾਤ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਸਿੱਧਪੁਰ ਕਸਬਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਕਰਦਮ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦੇਵਹੂਤਿ 

ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 
ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸੈਕੋਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਉੱਜ 'ਮਹਾਭਾਰਤ” ਅਤੇ ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ 

ਉਲੇਖ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਸਗਰ ਦੇ ਸੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ 
ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 

ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਖ੍ਯ ਦੇ ਰਚੈਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬ੍ਹਮਾ ਦਾ 

ਮਾਨਸ-ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਅਗਨੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ 

ਹੈ। 
“ਭਾਗਵਤ-ਪੁਰਾਣ” (1/3/10) ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 

ਵਿਸ਼ਣੂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ 

ਦੀ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਕਪਿਲਵਸਤੂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੈਬੋਧਿਤ 

ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਤਪਸਿਆ-ਖੇਤਰ ਰੀਗਾ-ਸਾਗਰ 

ਸੈਗਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ 

ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਪੂਰਵ-ਵਰਤੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
“ਸ਼ਤਪਥ-ਬ੍ਰਾਹਮਣ' ਦੇ ਰਚੈਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਸ਼ 

ਆਸੁਰਿ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ 'ਸਾਂਖ੍ਯ-ਸੂਤ੍”" ਦਾ ਪ੍ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਖ੍ਯ-ਮਤ ਦਾ ਮੋਢੀ ਮੰਨਦੇ 

ਹੋਇਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ- ਕਪਲ /ਰੋਥੀਲ਼/ਰਿ ਸ਼ਾਖ ਆੱਥ 

ਅਥਰਵਾ/ਟਿ ਵੇਦ ਕੀ /ਨਚਾ ਸ਼ਣਾਈ/ (1/12)। ਭੱਟਾਂ ਨੇ 

ਆਪਣੇ ਸਵੈਯਾਂ ਵਿਚ ਕਪਿਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ 

ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ- ਗਾਵ/ਹ 

ਕਾਪਿਲਾਨ/ਦ ਆਮਦ ਜੌਗੇਸ਼ਰ/(ਗੁ. ਗੰ. ੧੩੮੯)। 



ਕਬਿਲਾਸ, ਪਰਬਤ 

ਜੈਨਮਤ ਦੇ “ਪਉਮ ਚਰਿਤਮ” ਰਥ ਵਿਚ ਕਪਿਲ ਦੀ 
ਕੁਟੀਆ ਵਿਚ ਸੀ ਰਾਮ, ਸੀਤਾ ਅਤੇ ਲੱਛਮਣ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ 

ਉਲੇਖ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਸਮੀਪਵਰਤੀ ਜੈਨ-ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰਮਣਾਂ 

ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ।“ਹਰਿਵੰਸ਼-ਪੁਰਾਣ” ਵਿਚ 
ਵੀ ਇਕ ਕਪਿਲ ਦਾ ਉਲੋਖ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵਿਤਥ 

ਹੈ। ਪਰੈਤੂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਂਖ੍ਯ ਸ਼ਾਸਤ੍ ਦੇ ਰਚੈਤਾ 

ਤੋ' ਭਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਕਬਿਲਾਸ, ਪਰਬਤ : “ਕਥਿਲਾਸ” ਸ਼ਬਦ “ਕੈਲਾਸ਼' ਪਰਬਤ 
ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਂ ਹੈ। “ਕੈਲਾਸ਼ ਇਕ ਪਰਬਤ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਹਿਮਾਲਾ ਦੀ ਪਰਬਤ-ਮਾਲਾ ਵਿਚ 22028 

ਫੁਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਉਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਲ ਅਤੇ 

ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਲ ਮੱਧ-ਹਿਮਾਲਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ 

ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਆਕਾਰ-ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰ 
ਵਰਗਾ ਹੈ। 

“ਸ਼ਿਵ-ਪੁਰਾਣ” ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਸ਼ਿਵ ਆਪਣੇ 

ਗਣਾਂ ਅਤੇ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਸਹਿਤ ਕੁਬੇਰ ਕੋਲ ਅਲਕਾਪੁਰੀ 

ਗਏ। ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨੀ ਗਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ 
ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਉਤੇ ਉਸ ਲਈ 

ਅਤੇ ਗਣਾਂ ਲਈ ਮੰਦਿਰ ਬਣਵਾਏ। ਮੰਦਿਰ ਬਣਨ ਉਪਰੈਤ 

ਉਹ ਉਥੇ ਚਲੋਂ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਨੇ 

ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਕੌਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ 

ਨੇੜੇ ਮਾਨਧਾਤਾ ਪਰਬਤ ਉਤੇ ਪਾਰਬਤੀ ਨੇ ਤਪ ਕੀਤਾ। 
ਇਸ ਪਰਬਤ ਉਤੇ ਕੁਬੇਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯਕ੍ਸ਼ ਅਤੇ 

ਕਿੰਨਰ ਵੀ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚ 

ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ 

ਇਲਾਵਾ ਤਿੱਥਬਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਥੇ ਯਾੜਾ 

ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਰਬਤ ਦਾ ਪੱਥਰ ਬਹੁਤ 

ਚਮਕੀਲਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ-ਰੈਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ “ਚਾਂਦੀ 

ਦਾ ਪਹਾੜ” ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਦੀ ਅਨੰਤਤਾ 

ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕੈਲਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ 
ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ਿਵਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ- ਕੀਟ ਨਰ ਜਾ ਕੰ 

ਪਰਗਾਸ਼ / ਕਟਿ ਅਹਾਦੌਵ ਅਰ ਕੈਲਾਸ਼ /(ਗੁ. ਰੋ. ੧੧੬੨)। 

ਕਬੀਰ, ਸੈਤ ( ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ) : ਸੈਤ ਕਬੀਰ 
ਇਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਾਧਕ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੁਗ 

ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗੁਹਿਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 

ਕਬੀਰ, ਸੈਤ (ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ) 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਭਾਵਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤੀ 

ਚਿੰਤਨ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਭਗਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 

ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਦੀਆਂ ਰੁੜ੍ਹ ਪਰੈਪਰਾਵਾਂ 

ਅਤੇ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਖੇਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੇ ਨਰੋਏ ਤੱਤ੍ਰਾਂ ਦਾ ਭਾਵੀਕਰਣ ਕਰ ਕੇ ਯੁਗ ਦੇ 

ਬੋਧ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ 

ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਅਨੁਭਵੀ ਅਤੇ ਸੈਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਾਧਕ ਹੋਣ 

ਕਾਰਣ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਈ 

ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਪਰਵਰਤੀ ਸੈਤਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਸੈਕੇਤ 

ਬਣੀਆਂ। ਉਤਰ-ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਗਤੀ-ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਉਸ 

ਵਿਚਲੀ ਚਿੰਤਨ-ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਬੀਰ-ਬਾਣੀ ਨੂੰ 

ਸਮਝਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ ਕਾਵਿਧਾਰਾ ਦਾ 
ਵਿਵਸਥਿਤ ਆਰੰਭ ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ 

ਅਨੁਭਵ-ਆਧਾਰਿਤ ਅਧਿਕ ਹਨ। ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ 

ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਹਮ-ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ 

ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ 
ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਵਿਚ 

ਇਤਨੇ ਮਗਨ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ 

ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ- ਦੁਇ ਦੁਇ ਲੰਚਨ ਪੋਥਾ / ਹਉਂ ਗੇ /ਥਨ 

ਅਉਰ ਨ ਦੇਖ਼ਾ/ ਨੰਨ ਰਹੇ ਰੰਗ ਲਾਈ / ਅਲ ਬੰਗਲ ਕਹਨ ਨ 

ਸਾਈਂ/.... ਕਾਹਿ ਕਛੀਰ ਰੰਗਿ ਰਾਤਾ / /0ਲਓ ਜਗਜੀਵਨ 

ਦਾਤਾ/(ਗੁ. ਗਰ. ੬੫੫)। 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪੁਭੂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ 

ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਹੱਸ-ਅਨੁਭੂਤੀ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ 

ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਅਤੇ 

ਨੌੜੇ ਤੋ' ਨੇੜੇ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਉਹ ਸਰਬਤ ਵਿਆਪਤ ਹੈ, 

ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਅੰਤਹਕਰਣ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਹੈ- ਅਲਹੁ ਗੌਝ ਸ਼ਗਲ ਘਟ ਭੀਤਾ/ਨ /ਹਰਦੈ ਲੰਹ /ਝਚਾਨਾ / 

/ਹੰਦੂ ਤਰਕਾ ਦੁਨੂੰ ਮ/ਹਾ ਏਕ ਕਹੈ ਕਬੰਰ ਪੁਕਾਗੀਂ/ (ਗੁ. ਰੀ. 
੪੮੩)। 

ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਮੂਰਤੀ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਨ ਹੋ ਕੇ (ਸਿਆਮ 
ਮੂਰਤਿ ਨਾਹਿ”) ਨਿਰਾਕਾਰ, ਨਿਰਵਿਕਾਰ, ਨਿਰੈਜਨ, ਹਰਿ 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਾਮ-ਰੂਪਾਤਮਕ ਜਗਤ ਦੇ 

ਆਵਾਗਵਣ ਤੋ' ਉੱਚਾ ਅਜਿਹਾ ਤੱਤ੍ਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨ ਕੋਈ 

ਪਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨ ਕੋਈ ਮਾਤਾ। ਉਹ ਅਜੋਨੀ, ਅਜਨਮਾ ਅਤੇ 
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ਸੈਸਾਰਿਕ ਸੇਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਹੈ- ਸੰਕਟ ਨਹ ਪਠੈ ਜੰਨਿ 

ਨਹੀ ਆਵੈ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਕੇ ਠੇ/ ਕਥੀਰ ਕੇ ਸਆਨਆੰ ਆੰਲੋਂ 

ਠਾਕਰ ਜਾ ਕੋ ਆਈ ਨ ਛਾਪੇ ੋ/(ਗੁ. ਰੋ. ੩੩੯)। ਉਹ 

ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸੈਸਾਰਦੇ ਅਣੂ-ਅਣੂ ਵਿਚ ਰਮ ਰਿਹਾ 

ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੋਹੜ 

ਦੇ ਬੀਜ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ-- ਬਟਕ ਯੀਜ ਆਹ ਗੰਢ 

ਰ/ਹਓ ਲਾ ਕੇ ਤਨਿੰਨੇ ਲੱਕ /ਝਿਸ਼ਥਾਰ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ 

ਕਬੀਰ-ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਨੇ ਹਰ 

ਪਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਧਨਾ-ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰੇ ਗਏ 

ਬ੍ਹਮ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵਿਆਪਕ 

ਧਾਰਣਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੋ ਪਰੇਪਰਾਗਤ ਨਹੀਂ, ਮੌਲਿਕ ਰਚਨਾ- 

ਸ਼ੈਲੀ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਰੈਗ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਣਨ- ਸ਼ੈਲੀ 

ਵਿਅਕਤ ਅਤੇ ਅਵਿਅਕਤ ਦੋਹਾਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 
ਆਈ ਹੈ। 

ਜੀਵਾਤਮਾ ਸੰਬਧੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਅਦੈਤੀ 

ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੂੰਦ-ਸਮੁੰਦਰ ਅਥਵਾ ਅੰਸ਼-ਅੰਸ਼ੀ 

ਭਾਵ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦੇ ਤੱਤ੍ਰ ਨੂੰ 

ਪ੍ਭੂ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਮੈਨਿਆ ਹੈ- ਕਹ ਕਲੀਰ /ਇਹ ਰਾਮ ਦਾ ਅੰਸ਼/ 

ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਦੀਪਕ ਵਿਚ ਬਲਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਬੱਤੀ ਦੇ 

ਉਪਮਾਨ-ਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤਕ 

ਦੀਪਕ ਵਿਚ ਤੇਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ , ਬੱਤੀ ਜਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇਲ 

ਦੇ ਮੁਕਣ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 

ਆਤਮ-ਤੱਤ੍ਰ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ 

ਸੁੰਨੇ ਮੰਦਿਰ ਵਰਗਾ ਨਿਰਰਥਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ- ਜਬ ਲਗੁ ਤਲ 

ਦਵੇ /ਖ' ਬਾਤਾ ਤਬ ਸੂਝੈ ਸਭੁ ਕੋਈ / ਤੋਲ ਜਲੰ ਬਾਤਾ 

ਠਹਰਾਨਾ ਸੰਨਾ ਮੰਦਰ ਹੋਈ/(ਗੁ. ਗੀ. 8੭੭)। 

ਹੋਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਪਰਮ-ਤੱਤ੍ਰ ਦੀ ਹੱਦ 

ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜੋਤਿ ਨੂੰ 
ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ 
ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਭਰਮ ਹੈ। 
ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜੀ ਸਾਰੀ ਮਨੋਂ ਖਤਾ ਇਕ-ਸਮਾਨ ਹੈ। 

ਊਚ-ਨੀਚ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵਿਅਰਥ ਅਤੇ ਵਸਤੂ-ਸਥਿਤੀ ਦੇ 

ਵਿਪਰੀਤ ਹੈ-- ਅਵ/ਲਿ ਅਲਹ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਗ/ਤਾ ਕੇ 

ਸਭਾ ਬੰਦੇ / ਏਕਾ ਨੂਰ ਤੋਂ ਸਭ ਜਗੁ ਉਪਜਿਆ ਕਉਨ ਭਲ ਕੰ 

ਮੰਦੇ / ਲੌਗਾ ਭਰਨ ਨ ਡੂਲਹ ਭਾਈ / ਖਾ/ਲਿਕੁ ਖਲਕ ਖਲਕਾ 

ਮਹ ਧਾ/ਲਕੁ ਪੁਨ ਗੰਹਾਓ ਸਰਬ ਠਾਂਈੰ/(ਗੁ. ਗੋ. ੧੩੪੯)। 

ਕਬੀਰ, ਸੈਤ (ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ) 

ਮਨੌਂਖ-ਜਨਮ ਦੁਰਲਭ ਹੈ , ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ 
ਹੁੰਦਾ। ਭਗਤੀ-ਸਾਧਨਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮਨੌਖ ਦੇਹੀ ਮਿਲਦੀ 

ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਲੋਚਾ ਦੇਵਤੇ ਤਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਦਾ 

ਸਭ ਤੋ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੇਲੇ ਹਰਿ-ਨਾਮ 

ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਕਿਸੇ 

ਹੋਰ ਦੇਹੀ ਵੇਲੇ ਸੈਭਵ ਨਹੀਂ। ਬਸ, ਇਹ ਇਕ-ਮਾਤਰ ਹੀ 

ਅਜਿਹੀ ਜੂਨ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮਨੋਂਖ ਪਰਮ-ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਨੂੰ ਹਾਸਲ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ- /ਇਸ ਦੇਹੀ ਕਉ ਮਗਨ ਦੇਵ / ਸੋਂ ਦੇਹੀ 

ਭਾਲ ਹਰ ਕਾ ਸੇਵ /(ਗੁ . ਰੰ. ੧੧੫੯)। ਪਰ ਇਹ ਦੇਹ ਅਸਲ 

ਵਿਚ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ- ਆਟਾ ਕੰ ਹਮ ਪਤਰੇ। ਇਸ ਲਈ 

ਇਸ ਦਾ ਸਦ-ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੌਂਖ 

ਮੂਰਖ ਪਤੌਗੇ ਵਾਂਗ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਕਰ 

ਕੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸੜ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਫਲਸਰੂਪ ਕਬੀਰ 

ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੌਂਖ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ 
ਸੁਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ-- ਕਾਨ /ਭਿਚਾਰ /ਝਕਾਰ ਪਠਹ/ਨ 

ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸੋਇ। 

ਜੋ ਮਨੁਂਖ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਕਬੀਰ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ “ਗਿਆਨੀ” ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ 
ਉਹ “ਅਗਿਆਨੀ” ਹੈ। ਅਗਿਆਨ ਹੀ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਅਗਿਆਨ ਅਵਿਦਿਆ ਅਥਵਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਬੋਧਕ ਹੈ। 

ਮਾਇਆ ਅਜਿਹੀ ਮਨਮੋਹਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੈਸਾਰ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿਚ ਕਰ ਰਖਿਆ ਹੈ- ਜੰਤ 

ਜੀਆ ਤੰਤੇ ਡਹਕਾਈ/ ਪਰ ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ 

ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 

ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਧਨਾ 

ਦੁਆਰਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ-- ਨਾਕਹੁ ਕਾਣੀ 

ਕਾਨਹੁ ਕਾਣੀ ਕਾ/ਟ ਕੂ/ਟ ਕੰ ਡਾਗਾੰ / ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਸੰਤਨ ਕਾ 
ਬੰਗਨਿ ਤੀਨਿ ਲੌਕ ਕੰ ਪਿਆਗ?/(ਗੁ . ਗੋ. ੪੭੬)। ਇਸ ਤੋਂ' 
ਇਲਾਵਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਨਾਗਨ, ਠਗਨੀ, 
ਠਗਉਰੀ, ਪਾਪਨੀ, ਘਾਤਨੀ ਆਦਿ ਕਈ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ 

ਚਿਤਰਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪ੍ਭਾਵਿਤ ਹੈ ਉਹ 
“ਅਗਿਆਨੀ” ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਭਾਵ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਉਹ 

“ਗਿਆਨੀ! ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇਂਹੀ ਵਿਚ ਮਾਇਆ ਦੀ ਆਧਾਰ-ਭੂਮੀ 
ਮਨ ਹੈ। ਉਹ ਇਸੇ ਵਿਚ ਟਿਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੁਆਰਾ 

ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਸੈਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋ ਉਹ ਮਨ ਦੇ 

ਆਸਨ ਉਤੇ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਚੰਚਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾਂ ਹੈ। ਚੰਚਲ 
ਮਨ ਤੋ' ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਨ ਦਾ 
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ਅੰਧਕਾਰਮਈ ਪੱਖ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੁਪ, ਜੋ ਮਾਇਆ ਤੋ 

ਮੁਕਤ ਹੈ , ਪ੍ਕਾਸ਼ਮਈ ਮਨ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਦੀਂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋ' 

ਮਨ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 

ਅੰਧਕਾਰ ਤੋਂ' ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ 

ਮਾਰਨਾ ਕਿਹਾ ਹੈ-- ਮੰਮਾ ਮਨ /ਨਿਉਂ ਕਾਲੁ ਹੈ ਮਨੁ ਸ਼ਾਧੰ #ਨੰਧਿ 

ਹੀਇ/ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸਉ ਕਹੰ ਕਥੀਰਾ ਮਨ ਸ਼ਾ ਹ/ਲਿਆ ਨ 

ਕ/ਇ/(ਗੁ. ਰੀ. ੩੪੨)। 
ਜੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਪੁਭੂ ਦੇ 

ਵਸ ਹੈ; ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਸੱਤਾ ਨਹੀ'। ਉਹ ਉਹੀ ਕੁਝ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਹਉਮੈ ਦੇ 

ਵਸ ਹੋ ਕੇ, ਜਾਂ ਮਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲ ਕੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਉਨਤੀ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਖੇਡ 

ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਉਹ ਪੈਰ ਧਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਉਸ ਉਤੇ ਹੀ ਫਿਸਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ- ਕਬੀਰ ਕਾਰਨੁ ਝਪਰਾ 

ਕਿਆ ਕਰੈ ਜਉਂ ਰਾ# ਨ ਕਰੈ ਸ਼ਹਾਇ/ ਨਹ /ਜਿਹ ਡਾਲੀ 

ਪਗ ਧਰਉਂ ਸੋਈ ਮੁਹਿ //ਭ ਸਾਇ/(ਗੁ. ਰੰ. ੧੩੬੯)। ਜਦ 

ਤਕ ਮਨ ਵਿਚ ਹਉਮੈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤਦ ਤਕ ਮਨੌਖ ਦੀ 

ਕੋਈ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ 

ਵਿਗੜਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ- ਜਝ ਲਗੁ ਮੇਨ ਮਨ ਕਠੈ/ ਤਬ 

ਲਗ ਕਾਲੁ ਏਕੁ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰੰ/(ਗੁ . ਰੰ. ੧੧੬੦)। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟ, 

ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜੈਗਲ 

ਵਿਚ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਾਰਣ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਨ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦੀ 

ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੂਪਕਾਤਮਕ ਸਿਰਜਨਾ ਵਿਚ ਦਸਿਆ 

ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਹਉਮੈ ਰੂਪੀ ਸ਼ੇਰ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਬਨ 

ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਦ ਤਕ ਬਨ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ 

ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ' ਨਿਮਰਤਾ ਰੂਪੀ ਗਿਦੜ ਹਉਮੈ ਰੂਪੀ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ 

ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਪਾਸੇ ਖੇੜਾ ਪਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ-- ਜਥ ਲਗ 

ਸਿੰਘ ਰਹੈ ਬਨ ਮਹਿ / ਤਬ ਲਗੁ ਬਨੁ' ਫੁਲ ਹੀ ਨਗਹਿ/ (ਗੁ. 

ਗਰ. ੧੧੬੧)। 

ਹਉਮੈ ਅਥਵਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ 

ਕਰਮ ਕਦੇ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ , ਉਹ ਕੇਵਲ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਹੀ 

ਸੈਚਨ ਹੈ। ਇਹੀ ਆਵਾਗਵਣ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 

ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਫਲ ਭੋਗਣ ਲਈ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਜੂਨਾਂ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ 

ਹੈ- ਆਵਾਗਵਨੁ ਹੌਤ ਹੰ ਫਨਿ ਫ/ਨਿ ਇਹ ਪਰਸੰਗ ਨ ਤੂਟੈ/ 

ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸੈਬੈਧਿਤ ਪੁੰਨ-ਪਾਪ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਅਰਗ 

ਕਬੀਰ, ਸੈਤ (ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ) 

ਅਤੇ ਨਰਕ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਧਰਮ-ਸ਼ਾਸੜੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਪਰੈਤੂ ਭਗਤ-ਸਾਧਕ ਇਸ ਪ੍ਕਾਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਨਾ ਪੈ ਕੇ 

ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਰਖਦੇ ਹਨ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨ ਮਾਇਆ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਨ ਕਰਮ ਫਲਾਂ ਦਾ, ਜੋ 

ਹੋਣਾ ਹੈ ਹੋਈ ਜਾਏ; ਕਿਸੇ ਪ੍ਕਾਰ ਦਾ ਮਨ ਵਿਚ ਡਰ ਨ ਰਖ 

ਕੇ ਹਰਿ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ 

ਸ੍ਸ਼ਠ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ-- ਸੁਰਗ ਬਾਲ ਨ ਬਾਛੀਐ 

ਡਗੀਐ ਨ ਨਗਕਿ ਨਿਵਾਸ਼/ ਹੌਨਾ ਹੈ ਸ਼ ਹੋਈੀ ਹੈ ਮਨਹਿ ਨ 

ਕੀਜੈ ਆਸ਼/ ਰਮਈਆ ਗੁਨ ਗਾਈਆ ਜਾ ਤੇ ਆਈਆ ਪਰਮ 

ਨਿਧਾਨ/(ਗੁ. ਰੰ. ੩੩੭)। 
ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸੈਸਾਰ ਸੰਬੰਧੀ 

ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬ੍ਹਮ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਸਤਿ ਮੰਨਣ 

ਵਾਲੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਮਾਰਥਿਕ ਸੱਤਾ 

ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੈਸਾਰਿਕ 

ਵਸਤੂਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇਂ 
ਫਿਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਲ-ਪਸਾਰਾ ਬਾਜੀਗਰ 

ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜੋ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡ ਪਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ 
ਹੀ ਸਮੇਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਾਦੂਈ ਖੇਡ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸਹਾਇਕ 

ਨਹੀਂ ਹੈ-- ਇਹ ਜੂ ਦੁਨੀਆ ਸਿਹਰ ਲਾ ਦਸ਼ਤਰਨੀਗੀ ਨਗੰਹ / 

(ਗੁ. ਗੰ. ੭੨੭)। ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸੈਗ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲਖ ਦੀ 

ਕੋਠੜੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਖਚਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 

ਮੂਰਖ ਦਸਿਆ ਹੈ-- ਕਬੀਰ ਜਗੁ ਕਾਜਲ ਕੌਠਗੀ ਅੰਧ ਪਰੇ /ਤਸਾ 

ਮਾਹਿ /ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ 

ਜਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰੋਤੂ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ 

ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਗਤ 

ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਰੂਪ ਸਦਾ 

ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ 

ਦਾ ਨਿਕਟ ਸੈਬੈਧ ਹੈ। ਸੈਸਾਰ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕਰਮ-ਖੇਤਰ ਹੈ। 

ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਭੋਗਣ ਲਈ ਸੈਸਾਰ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਇਸ 

ਕਰਮ-ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਚਰਿਆਂ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ 

ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ 

ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਬੀਰ ਜੀ 

ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ 

ਹਨ, ਪਰ ਪਰਮਾਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਅਰਥ 

ਹੈ- ਅੰਤ ਕੀ ਝਾਰ ਨਹੀੰ ਕਛੁ ਤੇਰਾ/ 

ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਕ੍ਿਆ ਨੂੰ 
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ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੰਗ ਦੁਆਰ ਅਤੇ ਹਾਥੀ ਦਾ 

ਰੂਪਕ-ਵਿਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਈ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਜਿਤਨੇ 

ਤੰਗ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਹਾਥੀ ਦਾ ਲੰਘਣਾ ਸਰਲ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਲੈਘਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਲਈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ 

ਤਿਆਗਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਰ ਹੀ ਮਨੁਂਖ 
ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਮਾਰਗ ਵਲ ਪਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ 

ਉਨਤੀ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 

ਲਈ ਮਾਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਸੈਤਾਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ 

ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਨੂੰ ਰੀਗਾ-ਜਲ ਵਾਂਗ 

ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ 

ਉਸ ਦੀ ਰੁਚੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਾਧਨਾ ਵਲ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਸਾਫ਼ 

ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਵਸ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਅਥਵਾ ਉਸ ਉਤੇ 

ਕਾਬੂ ਪਾਣਾ ਹੀ ਮੁਕਤੀ” ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਭਰਮ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ 

ਹਨ ਤਾਂ ਮਨੌਂਖ ਸੈਸਾਰਿਕ ਪ੍ਰਪੰਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ- 

ਮੁਕਾਤਾ ਭਏ /ਝਨਸੰ ਭੂਮ ਥਾਟ /ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਸਣ-ਦੇਹੀ ਮਰਨਾ 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ'। ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਹੀ 

ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਹਰਿ-ਨਾਮ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੋਣ ਨਾਲ 

ਨਾਮ-ਰੁਪਾਤਮਕ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਜੀਉਂਦੇ ਜੀ ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ 

ਅਹਿਸਾਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਰਨ ਦੇ ਸੂਰਜ ਵਿਚ 
ਮਿਲਣ ਵਾਂਗ ਜਾਂ ਜਲ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਸਮਾਉਣ ਸਮਾਨ 

ਸਾਧਕ ਪ੍ਰਭੂ-ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ-- ਕਲੀਨ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂ 
ਹੁਆ ਮੁਝ ਮਾਹਿ ਰਹਾ ਨ ਹੁੰ/ ਜਲ ਆਪਾ ਪਰਕਾ 70ਟ ਗਇਆ 

ਜਤ ਦੋਖ ਤਤ ਤੁ /(ਗੁ. ਰੀ. ੧੩੭੫)। 

ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਅਥਵਾ ਭਗਤੀ-ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ 

ਜ੍ਰੇਸ਼ਠ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ 

ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਅਥਵਾ ਸਾਧਕ ਲਈ 
ਮਹਾਨ ਉਪਕਾਰੀ ਸਾਧਨ ਹੈ- ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਨੋ ਪਰਉਪਕਾਰ / 

ਕਾ ਲੰਨ ਸ਼ਾਗਰ ਸੰਸਾਰ/ ਦਰਅਸਲ, ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ 

ਅਗਿਆਨ ਅਥਵਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪੁਭਾਵ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਬ੍ਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ 
ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ' ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ 
ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਅਥਵਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ 

ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ, ਅਸਲ ਵਿਚ, 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਹੈ- /ਜਿਸ਼ਹਿ 

ਸੁਝਾਏ ਸ਼ੌਡੀ ਸੂਝੈ ਬਨ ਝੁਝੇ /ਨੇਓਂ ਰਹੀਐ / ਸਤਿਗੁਰ /ਮਿਲ 

ਅੰਹੇਰਾ ਦੂਲੇ /ਇਨ /ਬਿਸੇ ਆਣਕੁ ਲਗੀਐ/(ਗੁ. ਰੀ. ੩੩੪)। 
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ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਥ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਤਿਸੈਗਤਿ 
ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ 

ਪੈਰ-ਪੈਰ `ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ 

ਉਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਦੀ 

ਅਤਿਅੰਤ ਆਵੱਸ਼ਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੁੱਧੀ ਲਈ ਕਬੀਰ ਜੀ 

ਨੇ ਸਤਿਸੰਗਤਿ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 

ਸਤਿਸੰਗਤਿ ਬੈਕੁੰਠ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ- ਕਹੁ ਕਲੀਨ ਇਹ ਕਹੀਆ 

ਕਾਹਹ / ਸ਼ਾਧ ਸੰਗਤਿ ਥੰਕੰਠੰ ਆਮੰਹਿ /(ਗੁ. ਗੰ. ੩੨੫)। 
ਸਾਧ-ਸੰਗਤਿ ਵਿਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੁਕਾਰਜ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨਾਮ- 

ਸਿਮਰਨ, ਨਾਮ-ਜਪ। ਇਹ ਜਪ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ? ਇਸ ਨੂੰ 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੌਰਾਣਿਕ ਸੈਕੇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ 

ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰੂਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਵਰਗਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸੈਪਰਕ ਵਿਚ 

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਂਦੇ 

ਹਨ- ਧੂਹ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਾਪਿਓ ਹਠ ਜੰਸੋ/ ਸਿਮਰਨ ਇਸ 
ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਭਾਵ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਸੈਸਾਰ 

ਡੁਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ-ਵਿਹੂਣਿਆਂ ਦੇ ਆਚਰਣ 

ਉਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੈ ਭਗਤ-ਸਾਧਕਾਂ 

ਨੇ ਕਿਸੇ ਨ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ 
ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਲਿਯੁਗ ਵਿਚੋ ਪਾਰਉਤਾਰੇ ਲਈ ਆਧਾਰ 

ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਗਿਆਸੂ ਲਈ ਕਲਪਤਰੂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 

ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਨਾਮ, ਅਸਲ ਵਿਚ, ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਨਾਮ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਟਣਾ 

ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੰਤਰ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ; ਈਸ਼ਵਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੁਆਰਾ 

ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਇਆ 

ਮਨੋਖ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸਦਾ ਨਿਰਲਿਪਤ ਰਹਿੰਦਾ 

ਹੈ, ਉਸ ਉਤੇ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ 

ਮਨੋਂਖ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕਰਤੱਵ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ 

ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸੁਖੀ ਦਸਿਆ ਹੈ-- 
ਕਥੀਰ ਹਰ ਕਾ ਸਿਮਰਨੁ ਜੋ ਕਠੰ ਸੋ ਸ਼ਖੀਆ ਸੰਸ਼ਨੱਰ/ ਜਿਸ 

ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਹਰਿ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ 

ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਥਾਂ ਹਰਿਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 

ਉਹ ਅੱਗ ਲਗਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਹੱਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨ 

ਹੋਵੇ-- ਕਥੀਰ ਸੰਤਨ ਕਾਂ ਝੁੰਗਨੀਆ ਭਲਾ ਭਠਿ ਕੁਸ਼ਤੀ ਗਾਉਂ / 

%ਆੰਗ ਲਗਉਓਂ /ਤਿਹ ਧਉਲਹਰ /ਜਿਹ ਨਾਹੀ ਹੱਡ ਕੰ ਨਾਉਂ / 

(ਗੁ. ਰੋ. ੧੩੬੫)। 
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ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਤੌ ਇਲਾਵਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ 

ਹਰਿ-ਜਸ-ਕੀਰਤਨ, ਆਤਮ-ਨਿਵੇਦਨ ਆਦਿ ਅਨੇਕ 

ਵੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਜਤਾਉਂਦੇ ; 

ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ-ਚਰਣਾਂ ਵਿਚ ਅਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ, 

ਬੇਹਦ ਆਜਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ- ਕਥਨ ਆਰਾ ਮੁਝ 

#/ਹ /ਕਿਛੁ ਨਹਾ ਜੇ /ਕਿਛੁ ਹੈ ਸ਼ ਤੇਰਾ/ ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕਉ 

ਸ਼ਉਪਤ /ਨਿਆ ਲਾਗੰ ਮੰਰਡਾ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੧੩੭੫)। 

ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਨਾਥ-ਯੋਗੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ 

ਹਠ-ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਪਤਨ-ਮੁਖ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਕ 

ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਖੁਲੂ ਕੇ ਚਿਤ੍ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਚਲਿਤ 

ਹਠ-ਸਾਧਨਾ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ 

ਉਸ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਵਸਰਾਂ 

'ਤੇ ਹੋਇਆ ਰੁਪਕ-ਵਿਧਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ। 
ਭਾਵੀਕਰਣ ਰਾਹੀਂ ਕਬੀਰ ਨੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਯੋਗ ਉਤੇ ਚਾਨਣਾ 

ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਗ “ਸਦਾਚਰਣ' ਦਾ ਹੀ ਨਾਮਾਂਤਰ ਹੈ। 

ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਜਯੋਗ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਯੋਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ “ਮਨ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ” ਦਾ ਭਗਤੀ ਨਾਲ 

ਸਾਮੰਜਸ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। 

ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ 

ਸਮਾਜਿਕ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਉਤੇ ਪਏ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ 

ਬੜੇ ਨੇੜਿਓਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ 

ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੌਂਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਾ 

ਖੰਡਨ ਅਤੇ ਸਰਬ-ਸਾਂਝੇ , ਵਰਣਾਸ਼੍ਮ ਦੇ ਬਖੇੜਿਆਂ ਤੋ' ਮੁਕਤ 

ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਸਮਾਨ 

ਹਨ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਥਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਥ 

ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਧ- ਯੁਗ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁਖ ਸਮਾਜ 

ਸੁਧਾਰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ 

ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਰਗ 
ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਦਸਿਆ-- ਝਤ ਹਜ ਪੁਜ /ਹੰੰਦੂ /ਏ ਤੁਰਕਾ 

ਮੁਏ ਸ੍ਰ ਨਾਈ/ ਓਇ ਲੇ ਜਾਠੇ ਓਏ ਲੇ ਗਾਣੇ ਤੰਗ ਗਾੰਤਾ 

ਦੁਹੂ ਨ ਪਾਈ/(ਗੁ. ਰੀ. ੬੫੪)। 

ਚੰਗੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਾਣੀ ਬਣਨ ਲਈ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ 

ਮਨੌਂਖ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛਡ 

ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਨੇ ਸਦਾਚਾਰਣ 

304 ਕਬੀਰ, ਸੈਤ (ਸਾਹਿਤਿਕਤਾ) 

ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਦਾਚਰਣ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ 

ਧਰਮ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਵਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ 

ਨਾਲ ਇਕ ਨਵੇ'' ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਨਵੀਆਂ 

ਸੈਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹੀ 

ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਦੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਾਚਾਰ 

ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਤੀਆਂ 

ਨੂੰ ਸਿਰ ਚੁਕਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ। ਗਗਨ-ਚੰਬੀ ਮੰਦਿਰਾਂ 

ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਭਗਤੀ ਝੁਗੀਆਂ ਝੇਂਪੜੀਆਂ ਵਿਚ ਆ ਬਿਰਾਜੀ। 

ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕੇਵਲ ਸਮਕਾਲੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ 

ਸੁਧਾਰਿਆ, ਸਗੋ ਪਰਵਰਤੀ ਜੀਵਨ-ਵਿਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਮਾਨ 

ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਖੋਖਲੇ ਹੋ ਚੁਕੇ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਨੂੰ 

ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਦੀ 

ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਅਜ ਵੀ ਪ੍ਰਸੈਗਿਕਤਾ ਹੈ। 

ਕਬੀਰ, ਸੈਤ (ਸਾਹਿਤਿਕਤਾ) : ਕਬੀਰ ਜੀ ਧਰਮ-ਸਾਧਕ 
ਜਾਂ ਸੈਤ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤਿਕ 

ਮਾਪ-ਦੇਡਾਂ ਉਤੇ ਪਰਖਣਾ ਵਿਅਰਥ ਚੇਸ਼ਟਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 

ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਾਵਿ-ਸ਼ਾਸਤੁ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ 

ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਰੋਭ ਵਿਚ 

ਏਕਾ ਸ਼ਆਨ ਕੈ ਘੰਨੇ ਗਾਵਣਾ ਉਕਤੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹ 

ਸੈਪਾਦਨ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਲਿਖੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਪਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਤੁਕਾਂ 'ਰਹਾਉ” 
ਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਚਾਰ ਪਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 

ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦਾ “ਰਹਾਉ” ਹੈ। ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਦੇ 74 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ 

ਆਰੈਭ ਵਿਚ “ਚਉਪਦੇ” ਉਪ-ਸਿਰਲੋਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ 36ਵੇਂ 

ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਅਸ਼ਟਪਦੀ” ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖ ਅੰਕਿਤ ਹੈ 

(ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਲ 9 ਪਦੀਆਂ ਹਨ)। ਚਉਪਦੇ , ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ 

73 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਤ੍ਰਪਦੇ, ਕੁਝ ਚਉਪਦੇ ਅਤੇ ਕੁਝ 

ਪੈਚਪਦੇ ਹਨ। “ਰਹਾਉ” ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਲਗਭਗ ਸਭ ਨਾਲ 

ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਦਿਆਂ ਅਤੇ ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੋਈ 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ। ਮਸਤ ਮੌਲਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ 

ਆਪਣੀ ਹੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿਚਲੇ 37 ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ 

ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੇਂ “ਚਉਪਦਾ” ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 

ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚਉਪਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿਚ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ, ਕੁਝ ਵਿਚ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਅਤੇ 
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ਕੁਝ ਵਿਚ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਪਦੇ ਹਨ ਅਤੇ “ਰਹਾਉ” ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ 

ਵਾਧੂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਰਾਗਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਵੀ 

ਚਉਪਦੇ ਪੈਟਰਨ ਉਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭੈਰਉ ਰਾਗ ਵਿਚਲੇ ਦੋ 

ਸ਼ਬਦ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਦੇ ਤੋਲ ਵਾਲੇ ਹਨ। 

ਸਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੂਪਾਕਾਰ ਦੋਹਿਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੋ-ਦੋ 

ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਨੂੰ “ਕਬੀਰ-ਰੀ੍ਥਾਵਲੀ” ਅਤੇ 'ਬੀਜਕ” 

ਵਿਚ “ਸਾਖੀਆਂ” ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਨਾਥ-ਪੰਥੀਆਂ ਅਤੇ 

ਨਿਰਗੁਣਵਾਦੀ ਸੈਤ-ਸਾਧਕਾਂ ਨੇ ਵੈਰਾਗ, ਨੀਤੀ, ਗਿਆਨ 

ਅਤੇ ਮਾਨਵ-ਏਕਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ 

ਲਈ ਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ “ਸਲੋਕ” ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ 

ਸਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀ' ਹੀ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਗਟਾਇਆ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਆਈ ਕਬੀਰ-ਬਾਣੀ ਵਿਚ 

ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੰਦਗਤ ਦੋ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ-- 

ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਸਲੋਕ। 'ਸ਼ਬਦ” ਗਾਏ ਜਾਣ ਯੋਗ ਪਦਾਂ ਲਈ 

ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਉਪਦਾ/ 

ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਆਦਿ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਵਿਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਰਹੱਸਵਾਦੀ 

ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ 

ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਪੱਖ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ 

ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੈਪਾਦਨ ਤਕਨੀਕ ਅਨੁਸਾਰ 

ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ 

ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ-ਭਾਵ ਸਮੇਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ 

ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਥ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ 

ਸੀ, ਪਰ ਸਰੂਪ, ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੌਂ ਸੈੜਾਂ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਭਿੰਨ ਹਨ। 

ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਦੂਜਾ ਛੰਦਗਤ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ 'ਸਲੌਕ” 

ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ “ਸਾਖੀ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ 

ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਤੱਥ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ 

ਅਨੁਭੂਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ 
ਰਹੱਸ-ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ “ਸਾਖੀ” 

ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਸਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ 
ਪ੍ਕਾਰ ਦੇ ਛੰਦ ਦੀ ਕੈਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀ' ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 

ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਲੋਕ-ਹਿਤ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸ਼ਬਦ-ਸਲੋਕ 
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ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋ' ਵਰਤਿਆ, ਕਾਵਿ-ਕਲਾ 

ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਨਾ ਪੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਉਦੇਸ਼-ਸਿੱਧੀ ਵਜੋਂ ਮਹਾਨ 

ਕਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਵਿ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਰਵਰਤੀ 

ਸਾਹਿਤ ਉਤੇ ਪਿਆ। 

ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ “ਉਲਟਬਾਂਸੀ” 

(ਵੇਖੋ) ਰੁਪਾਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰੈ੍ਥ ਸਾਹਿਬ 

ਵਿਚ ਵੀ ਕਬੀਰ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਉਲਟਬਾਂਸੀਆਂ ਸੈਕਲਿਤ 

ਹੋਈਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਲਟਬਾਂਸੀਆਂ ਵਿਚ 

ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਠਕ/ਸਰੋਤਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਜਿਗਿਆਸਾ 

ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸਤ ਕਬੀਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵਿਅੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ 

ਹੈ। ਵਿਅੰਗ ਕਸਣ ਵਿਚ ਉਹ ਬੇਜੋੜ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 

ਜੋ ਆ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਬਰਾ ਮਣ 

ਹੋਏ ਜਾਂ ਮੁੱਲਾਂ, ਜੋਗੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧ, ਉਸ ਉਤੇ ਡਟ ਕੇ 

ਵਿਅੰਗ ਕਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਖੀਏ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਧੀ-ਸਾਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ 

ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਤਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਟ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਗਲੇ 

ਨੂੰ ਕੁਝ ਔਹੜਦਾ ਹੀ ਨ੍ਹੀ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ 

ਆਡੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਖੰਡਾਂ ਤੋ' ਚਿੜ੍ਹ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ 

ਹੀ ਮਨੌੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ 

ਪਾਖੋਡ-ਖੰਡਨੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਖੰਡਨ ਵਿਚ ਵਿਅੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਜਾਤਿ-ਗਤ ਹੈਕਾਰ ਉਤੇ 

ਭਰਪੂਰ ਸਟ ਮਾਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ-- ਜੋ ਤੂੰ ਬਰਾਹਮਣੁ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ 

ਜਾਇਆ / ਤਉਂ ਆਨ ਬਾਟ ਕਾਹੇ ਨਹੀ ਆਇਆ/(ਗੁ. ਰੀ. 

੩੨੪)। ਮੁਨਾਰੇ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਂਗ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ 

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਰੱਬ ਬਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਤਨੀ 

ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਤੂੰ ਬਾਂਗ ਦੇ ਰਿਹਾ 

ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ- ਕਸੀਰ 

ਮ਼ਲਾਂ ਮੁਨਾਰੇ ਕਿਆ ਚਢਾਹਿ ਸਾਂਈ ਨ ਬਹਰਾ ਹੋਇ / ਜਾ ਕਾਗਨੇ 

ਤੂੰ ਬਾਂਗ ਦੇਹਿ /ਦਿਲ ਗੰ ਭੀਤ/ਨ ਜੌ/ਇ/(ਗੁ. ਰੀ. ੧੩੭੪)। 

ਮੁਰਤੀ-ਪੂਜਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਾਸਕਾਂ ਨੂੰ 

ਮੰਝਧਾਰ ਵਿਚ ਡੁਬਣ ਵਾਲੇ ਦਸਿਆ ਹੈ-- ਕਥੀਰ ਪਾਹਨ 

ਪਰਮੇਸੁਰ ਕਮ ਪੁਜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ / /ਇਸ਼ ਭਰਵਾਸੇ ਜੋ ਰਹ 

ਝੂਡੇ ਕਾਲ ਧਾਰ /(ਗੁ. ਰੀ੍. ੧੩੭੧)। ਮਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਤੋਂ 

ਸਖਣੇ ਹਾਜੀਆਂ ਦਾ ਹਜ ਕਰਨਾ ਵਿਅਰਥ ਦਸਦਿਆਂ ਆਪ . 

ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ- ਸ਼ੋਖ ਸਲ਼ੂਨੀ ਬਾਹਰਾ ਕਿਆ ਹਜ ਕਾਝੋ ਜਾਂਇ/ 
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ਕਾਥੀਰ ਜਾ ਕਾ /ਦਲ ਸਾਬ/ਤਿ ਨਹੀ ਤਾ ਕਉ ਕਹਾਂ ਝਦਾ/ਇ/ 

(ਗੁ. ਗੰ. ੧੩੭੪)। 

ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ 

ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ 
ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ 

ਕਾਲ ਤੋਂ' ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਸੂਫ਼ੀ ਧਰਮ-ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ 

ਵੀ ਪ੍ਤੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ 
ਪ੍ਰਮ-ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਖਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਤਸਵਰ ਕਰਦੇ ਸਨ-- ਹਠ ਮੇਂ ਪਰ ਹਉਂ 

ਹਾਰਨ ਕਾ ਹੁਨੀਆ/ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਧੁਰ 

ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੈਪਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਧ, ਸਾਤਵਿਕ ਅਤੇ ਉਜਵਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ 

ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਹ ਲੌਕਿਕ ਨਹੀਂ, 

ਅਲੌਕਿਕ ਹੈ।ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸੈਬੈਧਿਤ ਸਭ ਰੀਤਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਜਾਂ 

ਨੂੰ ਵੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਉਦਹਾਰਣ ਲਈ-- ਤਨੁ ਫੈਨ ਆਨ ੪ਨਗ੫ ਕਠਿਹਓਂ ਪਾਚਓਂ 

ਤਤ ਝਰਾਤਾ / ਰਾਮ ਰਾ/ਇ ਸਿਉਂ ਭਾਵ/ਓ ਲੰਹਉਂ ਆਤਮ /ਤਿਹ 

ਰੰਗਾ ਰਾਤਾੀ/ ਗਾਉਂ ਗਾਉ ਨੰ ਦੁਲਹਨ #ਗਲਾਚਾਰਾ/ ਮੇਰੇ 

ਗ੍ਰਿਹ ਆਏ ਰਾਜਾ ਰਆ ਭੜਾਰਾ/ ਨਾਤਾ ਕਮਲ ਆਹ ਬੌਦਾੰ 
ਗਾੰਚਾ ਲੰ ਝ੍ਰਹਮ /ਗਆਨ ਓਚਾਰਾ /ਰਾਮ ਰਾਏ ਸੋਂ ਦੂਲਹੁ ਪਾਇਓ 
%ਸ ਬਡਭਾਗ ਹਮਾਰਾ / ਸ/ਰਨਰ ਅ/ਨਜਨ ਕਉਂਤਕ ਆਈਏ 

ਕੀ/ਟ ਤੰਤਸ ਓਜਾਨਾਂ/ ਕਹਿ ਕਲਰ ਆਹ /ਥਆਨਹ ਚਲੇ ਹੈ 

ਪੁਰਥਾ ਏਕ ਭਗਵਾਨਾ/ (ਗੁ. ਰੋ. ੪੮੨)। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ 

ਕਬੀਰ ਨੇ ਬਰਾਤੀਆਂ , ਫੇਰਿਆਂ, ਵੇਦੀ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 

ਮੰਤ੍ਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾੜ੍ਹੇ ਦੇ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸੁਆਗਤ ਨਾਲ 

ਸੈਬਧਿਤ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਕੇ ਸੁੰਦਰ 

ਰੂਪਕ-ਸਿਰਜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਦੌਪਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ 

ਵਾੜ੍ਸਲ੍ਯ ਸਨੋਂਹ ਨੂੰ ਪ੍ਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ 

ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਿਤਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤੁੱਛਤਾ 

ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਲਈ ਬੜੀ ਆਜਜ਼ੀ ਨਾਲ 

ਅਰਜ਼ੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨ 

ਯੋਗ ਦਸਿਆ ਹੈ- ਸਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਤ ਹੈ ਜੰਤੇ / ਜਨਨਾ 

ਚੰਨੰਤ ਨ ਰਾਧਾ ਤੇੜੇ / ਰਾਮਣਆ ਹਉਂ ਬਰੈਕਾ ਤੇਰਾ / ਕਾਹੇ 

ਨੇ ਖੰਡ/ਸ਼ ਆਵਗਨੁ ਮਰਾ/ (ਗੁ. ਰੈ. ੪੭੮)। ਇਸ ਤੋੱ' 

ਇਲਾਵਾ ਦਾਸ-ਭਾਵ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਵਰਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ 

ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮਾਨਵੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਮਾਨਵੀ 
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ਵੀ ਹਨ। ਅਮਾਨਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਵਿਚ ਗਊ-ਗਵਾਲ, ਕੁੱਤਾ 

ਗੋਰੂ ਤੁਮ ਗੁਆਰ ਗੁਸਾਈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਰਖਵਾਰੇ', ਕਬੀਰ 

ਕੂਕਰੁ ਰਾਮ ਕੋ ਮੁਤੀਆ ਮੇਰੋ ਨਾਉ” ਆਦਿ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ 

ਜੀ ਨੇ ਯੋਗ-ਮਤ ਨਾਲ ਸੈਬੰਧਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੀ 

ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਰਤੋ' ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਪ੍ਰਤਿ 
ਸੰਤ-ਕਵੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 
ਭਾਵ-ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਲਦਸਤੇ 

ਸਜਾਉਣ ਦਾ ਨ ਅਵਸਰ ਹੈ, ਨ ਹੀ ਮਨਸ਼ਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ 

ਸਾਧਾਰਣ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਵੇਲੇ ਖ਼ੁਦ-ਬਖ਼ੁਦ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੀ 

ਵਰਤੋ' ਹੋਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਲੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਵੰਨਗੀ 

ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਪਮਾ ਦੇ ਵੀ 

ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇ-ਪ੍ਰਤਿਪਾਦਨ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ 

ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਤੋ' ਹੋਈ ਹੈ। 

ਉਲਟਬਾਂਸੀਆਂ ਵੀ ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਬਾਂਗੀ ਅਤੇ 

ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਖਿਪਤ ਰੁਪਕ ਵੀ ਮਿਲ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ “ਕਬੀਰ ਹਰਿ ਹੀਰਾ ਜਨ ਜਉਹਰੀ ਲੈ ਕੈ 

ਮਾਂਡੈ ਹਾਟ'। ਇਥੇ ਜੌਹਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਬਿੰਬ ਵੇਖਣਯੋਗ 

ਹੈ। 

ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧਾਰਣ ਜਨ-ਜੀਵਨ, ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ, 

ਪਰੈਪਰਾ ਆਦਿ ਅਨੇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਿੰਬ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ 

ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਬਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਅਲੈਕਾਰ 

ਬਿੰਬਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੰਬਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਬੀਰ 

ਜੀ ਦੀ ਤੀਬਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਪਰਿਚਯ 

ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੇਹੀ ਦੀ ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ 

ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਨੇ ਸੱਪ ਦੁਆਰਾ ਕੁੰਜ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ 

ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਪ੍ਰਸਤੁਤ ਵਿਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਪ ਦੁਆਰਾ ਕੁੰਜ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਕਿਆ ਦਾ 

ਬਿੰਬ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਪੌਰਾਣਿਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ 

ਵਰਤੋ ਰਾਹੀ ਜਿਥੇ ਪੁਰਾਤਨ ਕਥਾਵਾਂ/ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਬਿੰਬ 

ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਪਾਠਕ/ਸਰੋਤਾ ਦੀ ਭੂਤਕਾਲ 

ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਵਾਈ ਹੈ, 

ਨਮੂਨੇ ਵਜੋ' ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਪਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਾ ਦਾ 

ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਦੇ ਹਨ-- ਕੇ/ਟ ਸੂਠ ਜਾ ਕੇ ਪਰਗਾਲੁ / 

ਕੇ/ਟ ਮਹਾਦੋਵ ਅਠ ਕ/ਝਲਾਸ਼/ ਦੁਰਗਾ ਕੀਟ ਜਾ ਕੰ ਮਰਦਨੁ 
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ਕਰੈ /ਥ੍ਹਮਾ ਕਟੇ ਬੋਦ ਉਚਰੈ /... ਕਾਟ ਚੰਦ੍ਰਮਂ ਕਗਹ ਚਰਾਕਾ / 

ਸ਼ਰ ਤੰਤੀਸਓ ਜੇਵ/ਹਿ ਪਾਕਾ/ ਨਵ ਗਹ ਕਟਿ ਠਾਢੇ ਦਰਬਾਰ / 

ਧਰਮ ਕੀਟ ਜਾ ਕੈ ਪੁੱਤਿਹਾਰ/(ਗੁ. ਰੰ. ੧੧੬੨-੬੩)। 

ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਦੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤ ਸਾਧਨ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ 

ਚਾਹਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਡਾ. ਹਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦ੍ਰਿਵੇਦੀ (ਕਬੀਰ”) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ ਕਿ 

ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਕਬੀਰ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਣੀ 

ਦੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਸਨ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿਚ 

ਪ੍ਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਤੱ 

ਅਖਵਾ ਦਿੱਤਾ-ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਧੇ ਸਿਧੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 

ਰਗੜਾ ਦੇ ਕੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਕਬੀਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਚਾਰ ਜਿਹੀ 

ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਮਾਨੋ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ 

ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹ ਫੱਕੜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਫ਼ਰਮਾਇਸ਼ ਨੂੰ 

ਨਾਂਹ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਅਕਹਿ-ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਰੁਪ ਦੇ ਕੇ ਮਨੋਗ੍ਰਾਹੀ 

ਬਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਕਬੀਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ 

ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 

ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ-ਕੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਨੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇਕ 

ਘੁਮੱਕੜ ਸੈਤ ਸਨ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ 

ਦੇ ਸੈਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 

ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅਵਧੀ, ਭੋਜਪੁਰੀ, ਬ੍ਜ, ਮਾਰਵਾੜੀ, ਪੰਜਾਬੀ, 

ਅਰਬੀ, ਫ਼ਾਰਸੀ ਆਦਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ 

ਹੈ। ਪ੍ਸਤੁਤ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ-ਪਨ 

ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਡਾ. ਗੋਵਿੰਦ ਤ੍ਿਗਿਣਾਯਤ (“ਕਬੀਰ ਕੀ 

ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ”) ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ “ਕਬੀਰ ਆਪਣੀਆਂ 

ਹੋਣਗੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ 

ਗਿਆ ਹੈ।” 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਿਸੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਧੁੱਕੜੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਲ 

ਅਤੇ ਸਿਧੀ ਸਾਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਸੈਕੇਤਾਤਮਕ, ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ 

ਅਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਯੋਗ-ਸਾਧਨਾ ਅਤੇ ਰਹੱਸਵਾਦੀ 

ਅਨੁਭੂਤੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਵਰਣਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ 

ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਦੁਰਬੋਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ 

ਸ਼ਬਦ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ 
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ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਣਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਕਬੀਰ 
ਜੀ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵਿਸ਼ੇ, ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਭਾਵ ਦੇ 

ਅਨੁਕੂਲ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਸੈਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਸ਼ਾ 

ਵਿਚ ਅਰਬੀ-ਫ਼ਾਰਸੀ ਰੈਗ ਆ ਗਿਆ ਹੈ-- ਬੰਦ ਕਾਤੰਝ 

ਇਫਤਰਾ ਭਾਈੰ /ਦਲ ਕਾ /ਫਕਰ ਨ ਜਾ/ਇ / ਟੁਕ ਦਮ ਕਰਾਗੀ 

ਜ਼ਊਂ ਕਰਹੁ ਹਾ/ਜਰ ਹਲੂ/ਨੈ ਖ਼ਦਾ/ਇ / ਬੰਦੇ ਖੌਜ /ਦਿਲ ਹਰਾ ਨੌਜ਼ 
ਨ /ਫ਼ੋਨ ਪਠੋਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹ / ਇਹ ਜੁ ਦੁਨੀਆ ਸਹਰ ਆਲਾ 

ਦਸ਼ਤਗਾੀਗੀ ਨਾ/ਹ/ ਦਰੌਗ ਪੜਿ ਪੜਿ ਖ਼ਸੀਂ ਹੋਇ ਬੰਖਥਰ 

ਬਾਦ ਬਕਾ/ਹ / ਹਕ ਸਚ ਖਾਲਕੁ` ਖਲਕੁ //ਆਨੰ ਨਿਆਮ 

ਮਗਾਤਿ ਨਗੰਹ / ਅਸਮਾਨ ਨੰ ਲ਼ਹੰਗ ਦਗੰਆ ਗੁਸ਼ਲ ਕਰਦਨਾ 

ਝੂਦਾ / ਕੰਡੇ ਫਕਰ ਦਾਇਮ ਲਾਇ ਚਸ਼ਮੇ ਜਹ ਤਹਾ ਮਓਂਜੂਦ / 

ਅਲਾਹ ਪਾਕੰ ਪਾਕ ਹੈ ਸ਼ਕ ਕਰਉ ਜੇ ਦੂਸਰ ਹੋਇ / ਕਲੀਰ 

ਕਰਮ ਕਗ੪ ਕਾ ਓਹੁ' ਕਰੈ ਜਾਨ ਸੋਇ/(ਗੁ. ਗੋ. ੭੨੭)। 

ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਰਬੀ 
ਫ਼ਾਰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸਹਿਜ ਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਰਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਅਰਬੀ-ਫ਼ਾਰਸੀ 

ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਭਾਵ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 

ਸਧੁੱਕੜੀ ਵਰਗੀ ਦੇਸੀ ਸੈਤਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਭਾਵ ਤੋੱ 

ਅਭਿਜ ਨ ਰਹਿ ਸਕੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਮਣ, ਯੋਗੀ, ਆਦਿ 

ਨੂੰ ਸੈਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 

ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਦੋ 

ਟੂਕਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ- (3) ਭਾਨ ਜਪਉ ਲੰਘ ਐਸੇ ਐਸ਼ੇ/ ਗੂ 

ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜ/ਪਿਓ ਹਰੇ ਜੈਸੇ / ਦੰਨ ਦਇਆਲ ਭਰੋਸੇ ਤੋਰੇ /ਸ਼ਭਾ 

ਪਰਵਾਰ ਚੜਾ/ਏਆ ਬੇੜੇ /(ਗੁ. ਰੀ. ੩੩੭); (2) ਝਟੂਆ ਏਕਾ 

ਬਹਤਾਰਿ ਆਧਾਗਾੰ ਏਕੋ #ਨਗ਼ਹਿ ਦੁਆਰਾ / ਨਵੇ ਖੰਡ ਕੰ /ਪਿਥਆੰ 

ਮਾਗੈ ਸ਼ੈ ਜੋਗੀ ਜਗਿ ਸ਼ਾਰਾ/ ਐਸ਼ਾ ਜੋਗੀ ਨਉਿਨਿ/ਹਿ ਪਾਵੰ / 

ਤਾਲ ਕਾ ਬ੍ਰਹਮ ਲੇ ਗਗ/ਨੇ ਚਰਾਵੰ //ਖੱਥਾ ਗਿਆਨ /ਧਆਨ 

ਕਾਨ ਸੂਲੀ ਸ਼ਬਦੁ ਤਾਗਾ ਆ ਘਾਲ / ਪੰਚ ਤਤ ਕਾ ਕਾਰ 

ਮਿਰਗਾਣਾਂ ਗੁਰ ਕੈ ਆਗ/ਗ ਚਾਲੰ / ਦਇਆ ਫਾਹੁਗੀ ਕਾਇਆ 

ਕਾਰ ਹੁਈ /ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਕੀ ਅਗਨ ਜਲਾਵੰ //ਤਿਸ਼ ਕਾ ਭਾਉ ਲਏ 

- /ਰੈਦ ਅੰਤ/ਰ' ਚਹੁ ਜੁਗ ਤਾੜੀ ਲਾਵੈ /(ਗੁ. ਰੀ. ੪੭੭)। 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਰਸਾਤਲ ਗਸਤ ਸਮਾਜ 

ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁਕਣ ਲਈ ਇਕ ਸਭਿਆਚਾਰਿਕ ਸੰਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ 
ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੈਵਾਦ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁੱਖ 

ਨੁਹਾਰ ਸੈਚਾਰਾਤਮਕ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 

ਇਕ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਨ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰੀ 



ਕਬੀਰ, ਸੈਤ (ਰਚਨਾ) 

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ 

ਉਸ ਦੇ ਦਾਹਵੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਮੱਧ-ਕਾਲ ਦੇ ਇਕ ਸਸ਼ਕਤ ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ 

ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਣ ਹੈ 
ਚੇਤਨਾ-ਪ੍ਰਵਾਹ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਗਤੀ- 

ਲਹਿਰ ਦਾ ਸੁਚਾਰੂ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਿਆ। 

ਕਬੀਰ, ਸੈਤ (ਰਚਨਾ) : ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ 
ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਸੈਕਲਨ ਹਨ। ਇਕ ਸੈਕਲਨ ਹੈ “ਬੀਜਕ”। ਇਸ 

ਦੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 

ਦਾ ਸੈਕਲਨ ਧਰਮ ਦਾਸ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਉਂਦੇ ਜੀ ਸੈਨ 

1464 ਈ. (1521 ਬਿ.) ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੱਥ 

ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਕਲਨ ਦੇ ਅਨੇਕ ਸੈਸਕਰਣ ਸੈਪਾਦਿਤ 

ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸੰਸਕਰਣ ਸਾਹਿਤਿਕ 

ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਂਸ਼ 

ਕਬੀਰ-ਪੰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੁ 

ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਬੀਜਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਸਕਰਣਾਂ ਵਿਚ 84 

ਰਮੈਨੀਆਂ, 115 ਸ਼ਬਦ, ਇਕ ਗਿਆਨ ਚੌਤੀਸੀ, ਇਕ 

ਵਿਪਰ-ਮਤੀਤੀ, ਇਕ ਕਹਿਰਾ, 12 ਬਸੰਤ, 2 ਚਾਂਚਰ, ਦੋ ਬੇਲਿ, 

ਇਕ ਬਿਰੁਹਲੀ, ਤਿੰਨ ਹਿੰਡੋਲਾ ਅਤੇ 353 ਸਾਖੀਆਂ ਸੈਕਲਿਤ 

ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ “ਬੀਜਕ” ਦੀ ਕੁਲ ਛੋਦ-ਸੈਖਿਆ 615 

ਹੈ। ਇਸੇ ਗੰਥ ਦੀ ਸਾਮਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ “ਤੇ ਕਾਸ਼ੀ ਨਗਰੀ 
ਪ੍ਚਾਰਿਣੀ ਸਭਾ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ (ਬਾਬੂ ਸ਼ਿਆਮ 
ਸੁੰਦਰ ਦਾਸ, ਡਾ. ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਪਤ, ਡਾ. ਪਾਰਸ ਨਾਥ 
ਤਿਵਾਰੀ, ਡਾ. ਜਯਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਵਾਸੁਦੇਵ ਸਿੰਘ) ਨੇ “ਕਬੀਰ 
ਗ੍ਰੰਥਾਵਲੀ” ਅਥਵਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਸੈਕਲਨ ਤਿਆਰ 
ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਇਸ ਸਾਰੀ 
ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਪਾਦਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, 
ਸੰਦੇਹ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਤੰਦਾਂ ਉਲਝੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ 
ਸੈਕਲਨ ਗੁਰੂ ਰ੍੍ਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਰਥ ਦੇ ਸੈਪਾਦਨ 
(ਸੈਨ 1604 ਈ.) ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ 
ਦੇ ਰਲਿਆਂ' ਤੋ ਮੁਕਤ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ 
ਸੈਤ-ਕਵੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸੌ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅਤਰਾਲ 
ਉਪਰੈਤ ਸੈਕਲਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ 
_ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੁਆਰਾ ਇਕਤਰ ਕਰ ਲਿਆ 
ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ 

ਕਬੀਰ, ਸੈਤ (ਰਚਨਾ) 

ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸੈਕਲਿਤ 

ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸ਼ੁੱਧ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ 
ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਾਗ-ਕ੍ਰਮ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ : 

(1) ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਸ਼ਬਦ - 2 =2 

(2) ਗਉੜੀ ਸ਼ਬਦ - 74 (1 ਅਸ਼ਟਪਦੀ 

ਸਹਿਤ), ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ- 45, 

ਥਿਤੀ-16, ਵਾਰ-ਸਤ-8 

=//43 

(3) ਆਸਾ ਸ਼ਬਦ - 37 = 37 

(4) ਗੂਜਰੀ ਸ਼ਬਦ - 2 = 2 

(5)  ਸੋਰਠ ਸ਼ਬਦ - 11 = 11 

(6) ਧਨਾਸਰੀ ਸ਼ਬਦ - 5 = 5 

(7) _ ਤਿਲੈਗ ਸ਼ਬਦ - 1 = ੧ 

(8) ਸੂਹੀ ਸ਼ਬਦ - 5 = 5 

(9) ਬਿਲਾਵਲ ਸ਼ਬਦ - 12 = 12 

(10) ਗੌਡ ਸ਼ਬਦ - 11 = 11 

(11) ਰਾਮਕਲੀ ਸ਼ਬਦ - 12 = ੧2 

(22) ਮਾਰੂ ਸ਼ਬਦ - 12 (10-2 

ਨਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਜੈਦੇਵ ਦੇ 

ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ) -12 

(13) ਕੇਦਾਰਾ ਸ਼ਬਦ - 6 = 6 

(14) `ਭੈਰਉ ਸ਼ਬਦ - 19 (17 ਚਉਪਦੇ - 

2 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ) = 19 

(15) ਬਸੈਤ ਸ਼ਬਦ -8 =8 

(16) ਸਾਰੰਗ ਸ਼ਬਦ -3 = 3 

(17) ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਸ਼ਬਦ - 5 =5 

ਕੁਲ ਸ਼ਬਦ/ਪਦ-ਜੋੜ 294 (ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ-45, 

ਥਿਤੀ-16, ਵਰ ਸਤ-8 ਤੋ 

ਬਿਨਾ ਕੁਲ 225) 

238 = ਕੁਲ ਜੋੜ = 532 
ਰਤੇ ਜਸੀਗ ਮਲਕਾ ਚੋ ਅੱਡ ਇਤ ਕਲ ਜਿ 

243 ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ 
ਇਕ ਸਲੋਕ (ਅੰਕ 220) ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਪੰਜ 
ਸਲੋਕ (ਕ੍ਮਾਂਕ 209-11, 214 ਅਤੇ 221) ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 

ਨੂੰ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚੋਂ ਕਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ “ਥਿਤੀ” ਬਾਣੀ 
ਵਿਚ ਆਇਆ ਇਕ ਸਲੋਕ ਇਥੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸਲੋਕ 



ਕਬੀਰ, ਸੈਤ (ਰਚਨਾ) 

ਰਹੇ “ਗੂਜਰੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮ. ੩” ਨਾਲ ਇਕ ਸਲੋਕ, “ਬਿਹਾਗੜਾ 

ਕੀ ਵਾਰ ਮ. ੪" ਨਾਲ ਇਕ ਸਲੋਕ ਅਤੇ “ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ 

ਮ. ੩" ਨਾਲ ਆਏ ਦੋ ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸਲੋਕ-ਪ੍ਕਰਣ 

ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਅੰਕ 29, 33, 58 ਅਤੇ 65 ਉਤੇ ਆਏ 

ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 

ਆਪ ਦੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਬਾਣੀਆਂ ਤਿੰਨ ਹਨ- ਬਾਵਨ-ਅਖਰੀ, 

ਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਸਤ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਇੰਦਰਾਜ ਦਿੱਤੇ 

ਹਨ)। 
ਆਪ ਨੇ 225 ਸ਼ਬਦਾਂ (3 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਸਹਿਤ) 

ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਨੁਕਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ 

ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਪਸਾਰੇ ਤੋਂ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਵਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ 

ਵਿਚ ਭੱਠੀ ਦੇ ਰੂਪਕ ਰਾਹੀ' ਰਾਮ-ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਉਤੇ 

ਝਾਤ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਦੇ 74 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ 

ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਲਈ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਤੱਤ੍ਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਨ-ਸਾਧਨਾ, 

ਪਾਖੰਡ-ਕਰਮ, ਮਾਇਕ ਪਰਪੰਚ, ਆਦਿ ਦੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ 

ਤਰਕ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਸਾ ਰਾਗ 

ਦੇ 37 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸੈਤ-ਕਵੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋ ਵਿਛੜੇ 

ਹੋਏ ਜੀਵ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਤੇ ਝਾਤ ਪਾਉਂਦਿਆਂ, ਉਸ ਦੇ 

ਪੁਨਰ-ਮਿਲਨ ਦੀ ਸੈਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 

ਗੁਰੂ ਸਹਾਇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸੈਸਾਰਿਕ ਡਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸ ਹੋਣ 

ਲਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ 

ਮਿਲਨ ਵਿਚ ਮਾਇਆ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। 

ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਭਾਵ ਰਾਮ-ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਗੂਜਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਨੂੰ 

ਦੁਰਲਭ ਦਸ ਕੇ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਵਲ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਰਠ 

ਰਾਗ ਵਿਚਲੇ 11 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ 

ਹੈ ਕਿ ਕਰਮ-ਕਾਂਡਾਂ ਵਿਚ ਬਿਰਤੀ ਜੋੜਨਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਮ-ਪੂਰਵਕ ਕੀਤੀ ਭਗਤੀ ਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਕਰਮ 

ਹੈ। ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚਲੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ 

ਤਿਆਗ ਕੇ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਵਿਚਲੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ 

ਮੂਰਤੀ-ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਰਥ-ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੂੰ ਨਿਰਰਥਕ ਦਸਿਆ 

ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਵਿਚਲੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ 

ਵਿਖਾ ਕੇ ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਵਲ ਪ੍ਰਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਾਵਲ 

ਰਾਗ ਦੇ 12 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸੈਸਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਘਰ ਸਿੱਧ 

ਕਬੀਰ, ਸੈਤ (ਰਚਨਾ) 

ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਉਪਾ ਵਜੋਂ 

ਚਿਤਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਪਾਂ ਤੋ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ 

ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ-ਹੈ। ਗੋਂਡ ਰਾਗ ਦੇ 11 ਸ਼ਬਦਾਂ 

ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ, ਸੱਚੇ ਸਾਧਕਾਂ 

ਦੀ ਸੈਗਤ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 

ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਨਾਲ ਬੁਰੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਵਿਚ 

ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ-ਵਿਹੁਣਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ 

ਪਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿਚਲੇ 12 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸੈਤ-ਕਵੀ 

ਨੇ ਹਰਿ-ਰਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁਆਦ 

ਮਾਣਨ ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ 

ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਜਾਤਿ-ਪਾਤਿ 

ਦਾ ਭੇਦ ਨਿਰਾ ਭਰਮ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, 

ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਉੱਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿਚਲੇ 

12 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਬਾਹਰਲੇ ਆਡੈਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮ-ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ 

ਛਡ ਕੇ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 

ਹੈ। ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਵਾਂਗ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਪਛਾੜਨਾ ਹੀ 

ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਦਾਰਾ ਰਾਗ ਦੇ ਛੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ 

ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਹਰਿ-ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਉ-ਭਗਤੀ 

ਵਿਚ ਲਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਕਰਮ ਅਥਵਾ 

ਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਭੈਰਉ ਰਾਗ ਵਿਚਲੇ 17 ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਦੋ 

ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਵਿਚ ਹਰਿ- ਨਾਮ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ 

ਸਾਧ-ਸੈਗਤਿ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਯੋਗ-ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀ-ਪੂਜਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਮ-ਜਾਪ 

ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਕਰਨੀ ਹੈ। 
ਬਸੈਤ ਰਾਗ ਦੇ ਅੱਠ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ 

ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, 

ਉਹ ਸਦਾ ਖੇੜੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਭੇਦ 

ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 

ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਮਠੁਂਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਦ੍ਰੈਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ। ਸਾਰੈਗ ਰਾਗ ਵਿਚਲੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ 

ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸਾਰਿਕ ਧਨ-ਸੰਪੱਤੀ ਅਤੇ ਸਾਕ-ਸੈਬੈਧੀ 

ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਗਰਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਦੇ ਪੰਜ 



ਕਬੀਰ, ਸੈਤ (ਵਿਅਕਤਿਤਵ) 

ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਧਰਮ-ਧਾਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮਨੌਂਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ; ਹਰ 

ਇਕ ਜੀਵ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 

ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਹਰਿ-ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 238 ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਦਸਿਆ 

ਹੈ ਕਿ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਮਨੋਖ ਲਈ ਪਰਮ ਆਵੱਸ਼ਕ 

ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਰਖਣ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ 
ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਕਾਰ ਦੀ ਉਚ-ਨੀਚ ਵਾਲੇ ਭਾਵ ਦਾ ਵਿਕਾਰ 

ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰਿ-ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸੈਸਾਰਿਕ ਮਾਇਆ ਭੋਗਾਂ 

ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਨੋਖ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 

ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਸਾਧ-ਸੈਗਤਿ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਕਤ ਦੀ ਸੈਗਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜਾਤਿ-ਪਾਤਿ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੈਧਨਾਂ 

ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉਠ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਖ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਨੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਸੈਤ-ਕਵੀ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਤਾਕੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿ- 

ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਰੈਭ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ 

ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦ ਵਿਚ ਘੌਲ ਕਰਨ ਕਰਕੇ , 

ਮਨੌਂਖ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਕਬੀਰ, ਸੈਤ (ਵਿਅਕਤਿਤਵ) : ਆਪ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 

ਨਿਰਗੁਣਵਾਦੀ ਭਗਤੀ-ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੈਚਾਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁਖ ਸਥਾਨ 

ਰਖਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਦਾ ਜਨਮ ਸੈਨ 1398 ਈ. (ਜੇਠ ਸੁਦੀ 15, 

1455 ਬਿ.) ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ-ਮਾਨਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ 

ਵਿਧਵਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ, ਸਮਾਜ ਦੀ 

ਕਰੋਪੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਹਿਰ ਤਾਰਾ 

(ਤਾਲਾਬ) ਦੇ ਕੰਢੇ ਛਡ ਦਿੱਤਾ ਜਿਥੋਂ ਨੀਰੂ (ਨਾਮਾਂਤਰ ਅਲੀ) 

ਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਸੈਤਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੁਲਾਹੇ ਨੇ ਨਵ-ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ 

ਨੂੰ ਘਰ ਚੁਕ ਲਿਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੀਮਾ ਨੇ 

ਪੁੱਤਰ ਵਾਂਗ ਪਾਲਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਉਤੇ “ਕਬੀਰ? ਨਾਂ 

ਰਖਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਮਣ ਘਰ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪ 
ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੀ ਤਥਾਕਥਿਤ 

ਪੱਛੜੀ ਜਾਤਿ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਅਥਵਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ 

ਸੈਸਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ 

ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਚਿੜ੍ਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਆਪ ਦੇ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਸੈਤਾਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ 

ਤੱਥ ਨਹੀ ਮਿਲਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਤਨਾ ਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਆਪ 

ਗਿ੍ਹਸਥੀ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਘਰ ਸੰਤਾਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ 

ਕਬੀਰ, ਸੈਤ (ਵਿਅਕਤਿਤਵ) 

ਸੀ। ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ “ਲੋਈ” ਦਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ 
“ਧਨੀਆ”।“ਧਨੀਆ” ਨਾਲ “ਬਹੁਰੀਆ' ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ 

ਕਾਰਣ ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਦਾ ਨਾਂ ਮੰਨਿਆ 

ਹੈ। (ਮੱਠੀ ਝਹੁਕੀਆ ਕੋ ਧਨੀਆ ਨਾਉਂ / ਲੇ ਰਖਓ ਰਾਮ 

ਜਨੀਆ ਨਾਇਂ/ - ਗੁ. ਰੋ. ੪੮੪)। ਗੋਂਡ ਰਾਗ ਵਿਚਲੇ 

ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ “ਲੋਈ” ਲਿਖਿਆ ਹੈ (ਸ਼ਨ 

ਆੰਧਲਾ ਲੋਈ ਬੰਪਨਿੰਰ / ਇਨ ਮਡੀਅਨ ਭਾਂਜ ਸ਼ਗਨ ਕਲੀਨ / 
-ਗੁ. ਗੰ. ੮੭੧)। ਇਕ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਆਪ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ 

ਨਾਂ “ਕਮਾਲ” ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ- ਝੂਡਾ ਬੈਸ਼ ਕਸਰ ਕਾ 

ਉਪਜਲਿਓ ਪਤ ਕਮਾਲ / (ਗੁ. ਗੰ. ੧੩੭੦)। ਆਪ ਦੇ ਘਰ 
ਸਦਾ ਸੈਤ/ਭਗਤ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੈਵਾਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਰੁਚੀ 

ਰਖਦੇ ਸਨ (ਸੰਤੁ ਨਲ /ਨੇਛ ਸ਼ਨਆ ਕਹੀਆ / ਮਲ ਅਸੰਤਾ 

ਮਸ਼ਟਿ ਕਾਰ ਰਹਨਏ /-- ਗੁ . ਰੋ. ੮੭੦)। ਰ 
ਗੌਂਡ ਰਾਗ ਵਿਚਲੇ ਛੇਵੇਂ ਸ਼ਬਦ (ਤੂਟੇ ਤਾਗੇ ਨਿਲਣਾੀ 

ਪਾਨ) ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮਨੋਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਪ ਨੇ 
ਬੜੀ ਰੈਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚਿਤਰਿਆ ਹੈ । ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 

ਮੋਰਾ ਪਤੀ ਸਾਰਾ ਧਨ ਸਾਧਾਂ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਵਲ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ 

ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਧੰਦੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਵੇਸਲਾ ਹੈ। 

ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੰਜੇ ਸਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾ ਕੇ ਆਪ ਭੁਨੇ ਹੋਏ ਦਾਣੇ ਚਬਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। 

ਪਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਲਈ ਇਹ ਸਤਿਸੰਗ ਹੀ ਭਵਸਾਗਰ ਵਿਚੋਂ 

ਤਰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ 
ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਗ੍ਹਿਣ ਕਰੇ। 

ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਦੇ ਸਮੇ' ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ 

ਬੜੀਆਂ ਵਿਕਟ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੋਈ 

ਰਾਜ-ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੈਤ 

ਕਬੀਰ ਨੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਤੋਂ ਰਾਮ-ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ, 

ਹਿੰਦੂਆਂ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਰੁੜ੍ਹ ਧਾਰਮਿਕ 
ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰੈਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ 

ਅਤੇ ਸਰਬ-ਸਾਂਝੇ ਤੇ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਹਮ ਦਾ 

ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪ ਬਹੁਤ 

ਗਿਆਨਵਾਨ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਸਨ। ਆਪ ਦਾ 

ਗਿਆਨ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਸਤਿ-ਸੈਗਤ ਸੀ ਅਦੈਤਵਾਦ 

ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਖਦਿਆਂ ਆਪ ਨੇ ਊਚ-ਨੀਚ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 
ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ-ਕਾਲ ਅਧਿਕਤਰ 



ਕਬੀਰ, ਸੰਤ (ਵਿਅਕਤਿਤਵ) 311 

ਬਨਾਰਸ ਵਿਚ ਬਿਤਾਇਆ ਪਰ ਧਰਮ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ 

ਯਾਤਾਵਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਪ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ 

ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 

ਹੋਏ । ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਅਕਸਰ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਸਤ੍ਾਰਥ 

ਕਰਨੋ' ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਰਵਰਤੀ ਨਿਰਗੁਣਵਾਦੀ ਸੰਤਾਂ 'ਤੇ 

ਆਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਆਪ ਦੀ 

ਸ਼ਿਸ਼-ਪਰੈਪਰਾ ਵਿਚ ਦਾਦੂ-ਦਿਆਲ, ਸੈਦਰ-ਦਾਸ, ਗਰੀਬ-ਦਾਸ, 

ਚਰਨਦਾਸ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ਰ 

ਸਮਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਧਰਮ- 

ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਧਰਮ-ਧਾਮਾਂ 

ਨੂੰ ਢਵਾ ਕੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ 

ਨੇ ਸੈਨ 1490 ਈ. (ਸੰ. 1547 ਬਿ.) ਵਿਚ ਬਨਾਰਸ ਉਤੇ 

ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਨੂੰ , ਹਿੰਦੂ-ਰੈਗ ਵਾਲਾ ਕਲਾਮ 

ਰਚਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਲ 

ਸੈਕੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਥੀ 

ਅਗੇ ਸੁਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ 

ਦੁਆਰਾ ਹਾਥੀ ਆਪੇ ਭਜ ਗਿਆ-- ਭਜਾ ਥਾ/ਧਿ ਭਲਾ ਕੰਠ 

ਡਾ/ਠਓ / ਹਸਤ ਕਪ ਮੁੰਡਾ ਆਹ ਆ/ਨਓ / ਹਸ਼ਤਾੰ ਭਾਨੰਗਾ 

ਕੰ ਚਮਸ਼ਾ ਮਾਰੈ / ਇਆ ਮਰ/ਤਿ ਕੰ ਹਉਂ ਥ/ਲਿਹਾਰੈ / ਆਹੰਹ 

ਮਰੇ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮਰਾ ਜੌਰ / ਕਾਜੀ ਬਕਿਲੋ ਹਸਤੀ ਤੌਰ /.... 

ਕਿਆ ਅਪਰਾਧ ਸੰਤ ਹੈ ਕਠਾ/ ਬਹਿ ਪਟ ਭੰਚਨ ਕਂ 

ਦੀਨਾ/.... ਤਨਿਨਿ ਬਾਰ ਪਤੀਆ ਭਾਨ ਲੀਨਾ / ਮਨ ਕਠੌਡ 

ਅਜ਼ਹੂ ਨ ਪਤੀਨਾ/ ਕਹ ਕਲੀਰ ਹਮਰਾ ਗੌਝੰੰਦੁ / ਚਉਂਥੀ 

ਪਦ ਮਹਿ ਜਨ ਕਾ /ਜੰਦੁ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੮੭੦-੭੧)। ਇਸ 

ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਪ 

ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਅਗੀਮੀ ਨੂਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਛਡ ਦਿੱਤਾ। 

ਲੋਕ-ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ, ਕਿ ਜੋ ਬਨਾਰਸ ਵਿਚ ਮਰੇਗਾ ਉਸ 

ਨੂੰ ਪਰਮਗਤਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਮਗਹਰ ਵਿਚ ਮਰੇਗਾ 

ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਤੇ ਦੀ ਜੂਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਖੰਡਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਦੇਹਾਂਤ 

ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਰਖਪੁਰ ਨਗਰ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਵਲ, ਲਗਭਗ 

24 ਕਿ. ਮੀ. ਦੀ ਵਿਥ ਉਤੇ ਆਬਾਦ ਮਗਹਰ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਚਲੇ 

ਗਏ। ਉਥੇ ਇਕ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ 120 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ 

ਸੈਨ 1518 ਈ. (ਸੈ. 1575 ਬਿ.) ਵਿਚ ਆਪ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 

ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 96/97 

ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਸੈਨ 1495 ਈ. (ਸੈ. 1552 ਬਿ.) ਵਿਚ 

ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਬੋਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੈ। 

ਕਮਜਾਤਿ 

ਉਂਜ ਆਪ ਲੈਮੀ ਉਮਰ ਜੀਵੇ ਦਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਅਦਭੁਤ ਅਤੇ ਵਿਲਖਣ ਵਿਅਕਤੀਤਵ 

ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਸਨ। ਡਾ. ਹਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਢ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ “ਕਬੀਰ” 

ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 

ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਭਾ ਦੇ ਫੱਕੜ ਸਨ, ਕੋਈ 

ਮੋਹ-ਮਮਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਤੋ' ਥਿੜਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ 

ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰ ਤੋੱ' ਪੈਰ ਤਕ ਮਸਤ ਮੌਲਾ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 

ਅਖੰਡ ਆਤਮ-ਨਿਸ਼ਠਾ ਵਿਚ ਇਕ ਛਿਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ 

ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਉਹ ਵੀਰ ਸਾਧਕ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਦੀ ਵੀਰਤਾ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਵਿਚ ਪਲੀ ਸੀ। 

ਉਹ “ਗਿਆਨ ਦੇ ਹਾਥੀ” ਉਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਪਰ “ਸਹਿਜ ਦਾ 

ਦੁਲੀਚਾ” ਪਾਏ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ; ਭਗਤੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ 

ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ “ਖਾਲਾ ਕਾ ਘਰ” ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ; ਬਾਹਰਲੇ 

ਆਡੰਬਰਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਨਿਰਉਦੇਸ਼ ਆਕ੍ਮਣ 

ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ; ਭਗਵਾਂਨ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ 

ਤਪੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੰਝੂ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ; ਸਰਬਤ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਨੇ ਇਕ ਸੈਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰਖਿਆ ਹੈ। 

ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤੰਗ ਹੱਦਬਦੀਆਂ 

ਅਤੇ ਰੁੜ੍ਹ ਰੀਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ । ਅਸਲ ਵਿਚ, 

ਉਹ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਠੀਕ ਲਗਿਆ, 

ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਿਧਾਂਤ ਅਥਵਾ ਰੀਤ ਨਾਲ ਉਹ 

ਚਿਮਟੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸੀ ਜੋ ਮਠੌਖ 
ਲਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਗਤੀ-ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ ਉਸ 

ਨੂੰ ਅਗੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ 

ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਸੀ ਜੋ ਆਤਮੀਅਤਾ ਤੋ ਸਖਣਾ, ਪਾਖੰਡਾਂ ਅਤੇ 

ਬਾਹਰਲੇ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਯੁਕਤ ਆਚਾਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 

ਬਾਣੀ ਰਚੀ, ਪਰ ਕਵਿਤਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਨਹੀਂ 

ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਅਥਵਾ ਧਰਮ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਵੀ ਮਾੜਾ 

ਦਿਸਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਥਵਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਖੀਏ ਨੇ 

ਉਹ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਉਤੋਂ ਵਰ੍ਹੇ । ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 
ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੈਲੀ ਪਾਖੰਡ-ਖੰਡਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ 

ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੰਡਿਤ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸਚਮੁਚ ਭਗਤੀ-ਯੁਗ ਦੇ ਉਹ ਇਕ ਸਮਰਥ 

ਲੋਕ-ਨਾਇਕ ਸਨ। 

ਕਮਜਾਤਿ : ਘਟੀਆ ਜਾਤਿ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤਿ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 



ਕਮਲ/ਕਵਲ 

ਦੇਵ ਅਨੁਸਾਰ ਖਸਮੁ /ਵਿਸ਼ਾਗਹਿ ਤੋ ਕਮਜਾ/ਤ। (ਗੁ. ਗੰ. 
੩੪੯)। ਵੇਖੋ “ਜਾਤਿ ਭੇਦਭਾਵ”। 

ਕਮਲ/ਕਵਲ : ਭਾਰਤੀ ਸੈਸਕ੍ਿਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਬਹੁਚਰਚਿਤ 

ਫੁਲ ਜਿਸ ਦੇ ਪਦਮ, ਪੰਕਜ, ਸਰੋਜ, ਜਲਜਾਤ, ਨੀਰਜ, 

ਅਰਵਿੰਦ ਆਦਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 
ਇਸ ਦਾ ਪੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫੁਲ ਇਸ ਦੇ 

ਨਾਲ ਉਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖਿੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ 

ਸਫ਼ੈਦ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਦੋ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ 
ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕਾਰਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ 

ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ, ਭਵਨਾਂ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀ 

ਸਜਾਵਟ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਦੀਵਾਰਾਂ, ਗੁੰਬਦਾਂ ਉਪਰ ਚਿਤਰ 

ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੋਬੰਧਿਤ 

ਬਹੁਤ ਉਪਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ 

ਨਾਲ ਚਰਣਾਂ (ਪੈਰਾਂ), ਕਰਾਂ (ਹੱਥਾਂ), ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਸੁੰ ਦਰਤਾ ਦੀ 

ਅਭਿੰਨਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚਰਣ-ਕਮਲ, 

ਕਰ-ਕਮਲ, ਕਮਲ-ਨੈਨ ਆਦਿ। ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ- ਹੱਨ ਚਰਣ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਲੰਡਿਤ 

ਮਨੋਂ ਅਨਾੰਦਿਨੇ ਆਹ ਆਹੀ /ਪਆਸ਼ਾ/ (ਗੁ. ਰੰ. ੬੬੩)। 

“ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਚਉਥੇ ਕੇ” ਵਿਚ ਗੁਰੁ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ 

ਕਮਲ ਨਾਲ ਅਭਿੰਨਤਾ ਦਰਸਾਈ- ਗਈ ਹੈ-- ਕਵਲਨੰਨ 

ਮਧਰਸ਼ੰਨ ਕਟ ਸੰਨ ਸੰਗ ਸੋਭ ਕਹਤ ਆ ਜਸ਼ੌਦ /ਜਿਸ਼ਹਿ ਦਗਾ 

ਭਾ ਖ7ਹ ਜੀਇ/(ਗੁ. ਰੋ. ੧੪੦੨)। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ, ਵਿਵੇਕੀ 

ਪੁਰਖ ਗੁਰਮੁਖ, ਤਿਆਗੀ ਮਨੌਖ ਦੇ ਪ੍ਤੀਕ ਵਜੋ' ਵੀ ਹੋਈ 

ਹੈ। 

ਕਮਲਸੁਤ/ਕਮਲਪੁਤ : ਬ੍ਰਹਮਾ ਚੂੰ ਕਿ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੀ ਨਾਭੀ 
ਵਿਚੋਂ ਉਦਗਮ ਹੋਏ ਕਮਲ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ 

ਲਈ ਇਹ ਸਮਸਤ ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਹਮਾ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ 
ਲਗਿਆ। ਵੇਖੋ “ਬ੍ਹਮਾ”। 

ਕਮਲਾ/ਕਵਲਾ (ਲੱਛਮੀ) : ਇਹ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੀ ਪਤਨੀ 
_ “ਲੱਛਮੀ” (ਵੇਖੋ) ਦਾ ਇਕ ਨਾਮਾਂਤਰ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ-- ਕਮਲਾ ਭੂਮ ਭਨਿੰਤ 

ਕਾਮਲਾ ਭੂਮ ਭਨੈਂਤ ਹੈ ਤਾਣ ਮਦ /ਝਇਿ੫ਨ7/ਤਿ ਹੇ ਆਵਧ 

ਅਆਕਾਰਥ' ਜਾਤਾ / (ਗੁ . ਗੰ. ੪੬੧)। ਇਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 
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ਦੇਵ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭ੍ਰਮ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ 
ਕਮਲਾ (ਮਨਮੁਖ) ਭੁਮ-ਵਸ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਪਰੀਤ 

ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਤੀਬਰ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਕਾਰਣ ਉਮਰ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਮਲਾ 

ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚਰਣ-ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ-- ਕਵਲਾ 
ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਹੈ ਲਾ ₹/ ਕਹ ਜਨ ਕਾ ਨਾਗੀ ਘਰ ਤਾ ਕੰ/ 

(ਗੁ. ਗੰ. ੩੩੦)। 

ਕਮਲਾਕੋਤ/ਕਵਲਾਪਤਿ : ਕਮਲਾ (ਲੱਛਮੀ) ਦਾ ਪਤੀ 
ਵਿਸ਼ਣੂ । ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ- ਕਮਲਾਕੰਤ ਕਗ/ਹ ਕੰਤੁਹਲ 
ਅਨਦ /ਝਨੌਦਾੀ ਨਹਸੰਗਾ/(ਗੁ. ਗੋ. ੧੦੮੨)। 

ਕਮਲਾਪਤਿ/ਕਮਲਾਪਤੀ/ਕਵਲਾਪਤਿ : ਕਮਲਾ ਦਾ 
ਪਤੀ ਵਿਸ਼ਣੂ । ਇਸ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ-- ਹ/ਨ ਕੀਨਤਨ ਕਰਹ ਹ/ਨਜਸ਼ ਸ਼ਣਹ ਤਿਸ 

ਕਾਵਲਾਕੰਤਾ/(ਗੁ. ਰੰ. ੬੫੦)। - ਕਮਲਾਪਘ/ਤ ਕਵਲਾ ਨਹਾ 

ਜਾਨਾ/(ਗੁ. ਰੀ. ੬੯੧)। 

ਕਮਾਲ : ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਬੀਰ ਜੀ 

ਇਸ ਲਈ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹਰਿ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਛਡ ਕੇ 

ਘਰ ਵਿਚ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 
ਅਰਥਾਤ ਸੈਸਾਰਿਕਤਾ ਵਿਚ ਉਲਝ ਗਿਆ ਝੂਡਾ ਬੰਸ 

ਕਾਲੀਰ ਕਾ ਉਂਪਜਿਓ ਤੁ ਕਮਾਲ / ਗੰਨੇ ਕਾ ਸਿਰਮਨੁ ਛਡਿ 

ਕੰ ਘਨ ਲੇ ਆਯਾ ਆਲ਼ /(ਗੁ. ਰੀ. ੧੩੭੦)। 

ਕਰਹਲੇ : ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਵਿਚ “ਕਰਹਲੇ” ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖ 
ਅਧੀਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਦੋ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ 

ਹੈ। ਸਿੰਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 'ਕਰਹਲੇ” ਤੋ ਭਾਵ ਹੈ “ਊਠ'। 
ਬੇਮੁਹਾਰੇ ਉਠ ਦਾ ਜੈਗਲ ਜਾਂ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿਚ ਭਟਕਿਆ ਫਿਰਨਾ 
ਲੋਕ-ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਇਥੇ ਗੁਰੁ ਜੀ ਨੇ ਬੇਮੁਹਾਰੇ ਊਠ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ 

ਦੁਆਰਾ ਬੇਮੁਹਾਰੇ ਮਨੁਂਖ ਸੈਸਾਰਿਕ ਮੋਹ-ਮਾਇਆ ਵਿਚ 
ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਦਰ-ਦਰ ਠੌਕਰਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ' ਗੁਰੂ ਦੇ 
ਮੇਲ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 
ਵਿਚ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ-ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਹਰਿ-ਨਾਮ 
ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਾਰ-ਉਤਾਰੇ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ 
ਹਨ-- ਅਨ ਕਰਹਲਾ ਵੀਚਾਗੀਆ ਹਨ ਰਾਮ ਨਾਮ /ਿਆ7ਇ/ 
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ਜਿਥੋਂ ਲੱਖਾ ਮੰਗੀ ਹਰ ਆਧੰ ਲਏ ਛਡਾ/ਇ /(ਗੁ .ਰੀ੍. ੨੩੪)। 

ਕਰਤਾ-ਪੁਰਖ : ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੁਲ ਮੰਤੁ ਵਿਚ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਲਈ 

ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ ਕਿ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ “ਕਰਤਾ-ਪੁਰਖ” 

ਰੂਪ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਦਿ-ਪੁਰਖ, ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਪਰੈਪਾਰ 
ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ-- ਮੇਰਾ ਮਨੋ ਮਰਾ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ਰਾਮ /੫ਆਰੇ 

ਰਾਮ / ਸਚੁ ਸ਼ਾਹੇ ਆਮਦ ਪੁਰਸ਼ ਅਪਰੰਪਰੋਂ ਧਾਠੇ ਰਾਮ /(ਗੁ . 

ਰੋ. ੪੩੭)। ਉਸ ਨੂੰ 'ਸਤ-ਪੁਰਖ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ- 

'ਧਨੂ ਧਨੂ ਸਤ ਪਰਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮਆਾਰਾ”1 

ਪਰਮ-ਤੱਤ੍ਰ ਦੀ ਪੁਰਸ਼ ਰੁਪ ਵਿਚ ਕਲਪਨਾ ਸਭ ਤੋਂ 
ਪਹਿਲਾਂ “ਰਿਗਵੇਦ” (10/90/1-3) ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਥੇ 

ਸੰਪੂਰਣ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਕ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਿਤਰਿਆ ਗਿਆ 

ਹੈ। ਉਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਸਤਕਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇਤਰਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੈਰਾਂ 

ਦਸ ਅੰਗੁਲ ਪਰੇ ਵੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵਰਤਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ 

ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਭ ਪੁਰਸ਼ ਹੀ ਹੈ।ਉਹ 

ਅਮਰਤਾ ਦਾ ਸੁਆਮੀ, ਅੰਨ ਤੋ ਪਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ 

ਵਿਚ ਵਿਆਪਤ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੋ ਵੱਡਾ ਉਹੀ ਪੁਰਸ਼ 

ਹੈ। ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਉਸ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ 

ਪਾਦ ਬਾਹਿਰ ਖਗੋਲ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਹ ਸਭ ਪਾਸੇ, ਚਰ-ਅਚਰ 

ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਵਿਆਪਤ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ 

ਜੜ-ਚੇਤਨ ਪਦਾਰਥ , ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਾ, ਸੰਪੂਰਣ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ 

ਵਿਆਪਤ ਵਸਤੂਆਂ ਇਕ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਅੰਗ ਹਨ। ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ 

ਵਿਚ ਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਹੈ।'ਕਠ-ਉਪਨਿਸ਼ਦ” 

(1/3/11) ਅਤੇ ਗੀਤਾ (15/17) ਵਿਚ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰੇ 

ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਮੁੰਡਕ-ਉਪਨਿਸ਼ਦ” (3/1/3) ਵਿਚ 

ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸਾਂਖ੍ਯਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ 

ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਂਖ੍ਯਵਾਦੀ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ 

ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਖੰਡਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ 

ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਕ੍੍ਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ 

ਦਾ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਤਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਅਧੀਨ 

ਹੈ।“ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ” ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ-- 

ਤੂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਅਗੰਮ ਹੈ ਆ/ਪ ਸ੍ਰਿਸ਼ੰਟ ਉਪਾਤਾੰ / ਰੰਗ 

ਪਰੰਗ ਉਪਾਰਜਨਾ ਝ੍ਹ ਥਹੁ /ਲ/ਹਿ ਭਾਤਾ / ਤੂੰ ਲਾਣ/ਹ #ਨਨਿ 

ਉਪਾਈਆ ਸ਼ਭੁ' ਖੋਲ ਤਮਆਾਤਾ/(ਗੁ. ਰੋ. ੧੩੮)। ਪਰਮਾਤਮਾ 
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ਸਿਸਟੀ ਦਾ ਕੇਵਲ ਕਰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੈਘਾਰਕ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ 

ਜਿਥੇ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ 

ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਸਮੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫਿਰ ਤੱ 

ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋ' ਭਿੰਨ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੂਜੀ 

ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ- /ਜਨਾ ਨਨ ਸ਼ਾਲਾ ਤਿੰਨੇ ਫਨਿ ਗੋਈ / 

ਤਿਸ਼ /#ਨੁ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨ ਕੌਈ/(ਗੁ. ਗੋ. ੩੫੫)। 
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਖ੍ਯ- 

ਦਰਸਨ (1/149) ਵਿਚ ਪੁਰਸ਼ ਇਕ ਨਹੀਂ, ਅਨੌਕ ਕਲਪਿਤ 

ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਕ 

ਮੰਨਦੀ ਹੋਈ ਹੋਰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਰੀਆਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ- 

ਠਾਕੁਰ ਏਕੁ ਸਬਾਈ ਨਾਨ / ਪਰ ਉੱਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਿਗ-ਅਤੀਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੋ ਦਸਿਆ 
ਹੈ ਕਿ ਸੁੰਨ-ਮੰਡਲ (ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਅਸਵਥਾ) ਵਿਚ ਇਕ 

ਯੋਗੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ।ਉਹ ਨ ਇਸਤਰੀ ਹੈਂ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਪੁਰਸ਼। 

ਉਸ ਸੈਬੈਧੀ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਤਿੰਨੋ ਲੋਕ ਉਸ 

ਦੀ ਜੋਤਿ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਲਗਾਈ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਦੇਵਤਾ, 

ਕੀ ਮਨੌਖ ਅਤੇ ਕੀ ਨਾਥ, ਸਭ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਹਨ-- 

ਸੰਨ ਮੰਡਲ /ਇਕ ਜੌਗੀ ਥੰਸੇ/ ਨਗੰਨੇ ਨ ਰਲ ਕਹਹ ਕੋਊ 

ਕੋਸ਼ / ਤ੍ਰਿਤਵਣ ਜੇ/ਤਿ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਈ /ਸ਼ਾਡਿ ਨਰ ਨਾਥ ਸ਼ਚੰ 
ਸ਼ਰਣਾਈ/ (ਗੁ. ਗੌ੍. ੬੮੫)। ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵ- 

ਵਿਆਪਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ- ਤੂੰ ਆਪੈ ਆਹੰਪ ਵਰਤਦਾ 

ਆਪਿ ਝਣਤ ਬਣਾਈ/ ਤੁਧੁ /ਬਨੁ ਦੂਜਾ ਕੰ ਨਹੀ ਤੂ 

ਰ/ਹਿਆ ਸਮਾਈ /(ਗੁ . ਗੰ. ੧੨੯੧)। ਇਹ ਪੁਰਸ਼ ਕਰਤਾ 

ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਚਾਲਕ ਵੀ ਹੈ। ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਸ 

ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਧੰਧੇ ਲਗਾਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ।ਉਹ ਅਸੰਭਵ 

ਨੂੰ ਸੈਭਵ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ , ਬਾਜ਼ਾਂ, ਸ਼ਿਕਾਰਿਆਂ 

ਅਤੇ ਕੁਹੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਪਸ਼ੂ-ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਖਵਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘਾਹ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ 

ਹੈ। ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਟਿੱਬੇ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥਲਾਂ ਨੂੰ 

ਅਸਗਾਹ ਸਾਗਰਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ 

ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਆਸ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸੁਆਸ ਦੇ 

ਜੀਉਂਦਾ ਰਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, 

ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਰਥ ਹੈ-- ਹਾ 

ਬਾਜਾ ਚਰਗਾ ਕੁਾਹੀਆ ਏਨਾ ਖਵਾਲੇ ਘਾਹ/ ਘਆਹੁ ਖਾਨ 

ਤਿਨਾ ਮਾਸ਼ ਖਵਾਲੇ ਏਈ ਚਲਾਏ ਰਾਹ / ਨਦਾਆ /ਵਾਚ /ਟਥੇ 

ਦੌਖਾਲੇ ਥਲ ਕਰੇ ਅਸ਼ਗਾਹ / ਕਨੋੜਾ ਛਾ/੫ ਦੇਇ ਪਾ/ਤਿਸ਼ਾਹੀ 
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ਲਸ਼ਕਰ ਕਰੇਂ ਸ਼ਆਹ / ਜੰਤ ਜੀਆ ਜਾਵ/ਹ ਲੰ ਸ਼ਾਹਾ ਜਾੀਵਾਲ 

ਤਾ /ਕੇ ਅਸ਼ਾਹ/ ਨਾਨਕ /ਜਿਉਂ ਜਿਉ ਸਚੇ ਭਾਵੇ /ਤਿਓਂ 

/ਤਾ ਦੇਇ /ਗਿਰਾਹ / (ਗੁ . ਗੰ. ੧੪੪)। 

ਕਰਤਾਰ : ਇਸ ਪਦ ਤੋ ਭਾਵ ਹੈ- ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੱਤਾ, 

ਸਿਰਜਨਹਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ 

ਕੀਤਾ ਹੈ- ਰਸ਼ਕਸ਼ ਆਪੁ ਸ਼ਲਾਹਣਾ ਏ ਕਰਮ ਮੌਨੇ ਕਰਤਾਰ / 

(ਗੁ. ਗੋਰ. ੧੫)। ਇਸ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਅਭੇਦਤਾ 

ਵੀ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ-- ਨਾਨਕ ਨ% ਨ ਵੀਸਰੈ ਮੈਲ ਗਰ 

ਕਾਰਤਾਰ/(ਗੁ. ਰੀ. ੫੯)। 

“ਬਾਬੇ ਮੌਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੌਥੀਆਂ' (ਵੇਖੋ) ਵਿਚ 

ਮੁਲ-ਮੰਤ੍-ਪਾਠ ਵਿਚ “ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ' ਦੀ ਥਾਂ “ਕਰਤਾਰ” ਸ਼ਬਦ 

ਵਰਤਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 

ਕਰਤਾਰਪੁਰ (ਮ. ੧) : ਇਹ ਨਗਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ 

ਪੇਰਣਾ ਅਤੇ ਅਸੀਸ ਨਾਲ ਭਾਈ ਦੋਦਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਦੁਨੀ 

ਚੰਦ (ਕਰੋੜੀ ਮੱਲ) ਨੇ ਸੈਨ 1504 ਈ. ਵਿਚ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ 

ਕੰਢੇ ਉਤੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਉਦਾਸੀਆਂ 

ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਥੇ ਹੀ ਸੈਨ 1522 ਈ. ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ। 

ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ-- /ਇ/ਨ ਛਾਸ਼ਾ 

ਆਇਆ ਕਾਰਤਾਰਪ/ਨੈ ਭੇਖ ਉਦਾਸੀ ਸ਼ਗਲ ਉਤਾਰਾ / ਪਹ/ਨਿ 

ਸੰਸ਼ਾਨੀ ਕਪੜੇ ਮੰਜਾ ਬੈੱਠਿ ਕੀਆ ਆਵਤਾਰਾ/(1/38)। ਇਥੇ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ , ਧਰਮ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ 
ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। 

ਇਥੋ' ਹੀ ਉਹ ਅਚਲ-ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ 

ਧਰਮ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਗਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ। 

ਇਥੇ ਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਕਲਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ 

ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਨੂੰ ਗੱਦੀ-ਨਸ਼ੀਨੀ ਵੇਲੇ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤਾ। 

ਇਸ ਨਗਰ ਵਿਚ 18 ਵਰ੍ਹੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਉਪਰੈਤ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਬਖ਼ਸ਼ ਕੇ 

ਸੈਨ 1539 ਈ. ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸੈਸਾਰਿਕ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ 

ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨਗਰ ਬਾਦ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ 

ਸਿਰੀ ਚੰਦ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਨੇ ਉੱਦਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੇਹਰਾ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਉਰਲੇ ਕੰਢੇ 

ਉਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਬਣਵਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇ 

ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਵਸਿਆ ਨਗਰ ਹੁਣ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ 

ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਕੁਝ 
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ਪ੍ਰੈਮੀ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਪਰਲੇ ਕੌਢੇ 

ਪੁਰਾਤਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ 

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਅਤੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ 

ਯਾਦ ਵਿਚ ਉਥੇ ਗੁਰੂ-ਧਾਮ ਉਸਾਰਿਆ। ਇਹ ਨਗਰ ਹੁਣ 
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋ ਇਸ 

ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਕਲਸ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। 

ਕਰਤਾਰਪੁਰ (ਮਹਲਾ ੫) : ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 

“ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ” ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਚ ਪਏ 

ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ-ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ 

ਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨਗਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ 

(ਮ. ੧) (ਵੇਖੋ) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਸੈਨ 1504 ਈ. (1561 

ਬਿ.) ਵਿਚ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗੁਰੂ 

ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਸੈਨ 1594 ਈ.(1651 ਬਿ) ਵਿਚ ਵਸਾਇਆ 

ਜੋ ਹੁਣ ਜਲੈਧਰ ਤੋਂ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ 

ਉਤੇ ਲਗਭਗ 16 ਕਿ. ਮੀ. ਦੀ ਵਿੱਥ ਉਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਨਗਰ 

ਲਕੜੀ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। 

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਥੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਿਛ ਉਤੇ 

ਇਕ ਰਾਖਸ਼ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸੀ। ਉਹ ਜੈਗਲ ਵਿਚ ਲਕੜੀ 

ਕਟਣ ਲਈ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ 

` ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਅਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਬੁਝਾ ਕੇ ਸਿਧੇ ਮਾਰਗ ਉਤੇ 
ਪਾਇਆ। ਫਲਸਰੂਪ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਡਰ-ਭੈ ਦੇ ਉਥੋਂ 
ਲਕੜੀਆਂ ਕੰਟਣੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਖੀਆਂ। ਸੈਨ 1598 ਈ. 

(1655 ਬਿ.) ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸਲੀਮ (ਜਹਾਂਗੀਰ) ਨੇ ਇਸ 

ਨਗਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਪੱਟਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ 

ਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ 

ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ 

ਵੀ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਅਤੇ ਬਾਬਾ 

ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਸੇਨ 1756 ਈ. ਵਿਚ ਅਹਿਮਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ 

ਆਪਣੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। 

ਸੈਨ 1833 ਈ. ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ 

ਨਗਰ ਵਿਚ ਇਕ ਸੁੰਦਰ-ਧਾਮ ਬਣਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਗਰ 

ਵਿਚ ਸਿੱਖ-ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੈਬੈਧਿਤ ਨੌਂ ਧਾਮ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਵਿਚੋਂ 'ਸ਼ੀਸ਼-ਮਹਿਲ” ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 

ਦੇਵ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਥੇ ਹੋਰਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ 
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ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਵੀ ਸੁਰਖਿਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਬੀੜ ਦੀ 

ਦੇਖ-ਭਾਲ ਧੀਰਮੱਲ ਸੋਢੀ ਦੀ ਸੈਤਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 

ਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ 

ਹੈ- ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਡੂ_ ਕਾਰਜ ਭਏ ਰਾਤ / 
ਕਰਤਾਰਘ/ਨ ਕਾਰਤਾ ਵਸੰ ਸੰਤਨ ਕੰ ਪਾਸ /(ਗੁ. ਗਰ. ੮੧੬)। 

ਇਸ ਤੁਕ ਵਿਚਲੇ “ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਸੈਬੈਧ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੁਆਰਾ ਵਸਾਏ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ 

ਹਨ। ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ “'ਸਤਿ-ਸੈਗਤਿ” 

ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ : ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁ ਚਰਚਿਤ 
ਆਦਿ-ਬੀੜ “ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ” ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ 

ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧੀਰਮੱਲ ਦੀ ਸੈਤਾਨ ਪਾਸ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਸਬੇ 

ਵਿਚ ਸੁਰਖਿਅਤ ਹੈ। ਅਜ-ਕਲ ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੈਭਾਲ ਸੋਢੀ 

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬੀੜ ਬਾਰੇ ਆਮ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 

ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਬੀੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ 
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤੋ' ਸੈਮਤ 1661 ਬਿ. (1604 ਈ.) ਵਿਚ 

ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਸ. ਜੀ. 

ਬੀ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 'ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਬੀੜਾਂ” (ਵੇਖੋ) ਦੇ ਛਪਣ ਤੋੱ 

ਬਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇ' ਇਸ ਤੋ' ਪਹਿਲਾਂ “ਰਾਗਮਾਲਾ” ਦੀ 

ਸਮਸਿਆ ਵੀ ਭੜਕ ਪਈ ਸੀ। “ਰਾਗਮਾਲਾ” ਸੰਬਧੀ ਚਲੇ 

ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਠਲਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 
ਪ੍ਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 

ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ 

ਵਿਚ ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਧਿਰਿਸੀਪਲ ਗੈਗਾ 

ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਂ ਆਪਣੀ 11-10-1945 

ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਰਾਗਮਾਲਾ” 

ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਗਸਤ 

1946 ਵਿਚ ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਇਸ ਬੀੜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ 

ਲਈ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 'ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਮਾਚਾਰ” ਦੇ ਸੈਪਾਦਕ 

ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ 

ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਬੀੜ ਤੋਂ ਨੋਟਸ ਅਤੇ ਉਤਾਰੇ (ਟ੍ਰੇਸਿਗ) 

ਲਏ ਜੋ ਬਾਦ ਵਿਚ “ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ” (ਵੇਖੋ) 
ਨਾਂ ਅਧੀਨ ਸੈਨ 1968 ਈ. ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 

ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ 

ਵਲੋਂ ਪੁਸਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਛਾਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ 

ਲਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਇਹੀ 

ਅਸਲ ਬੀੜ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ ਨੂੰ ਪ੍ਮਾਣਿਕ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ 

(ਪੂਰਵ ਪੱਖੀ) ਵਿਦਵਾਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ 

ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ : 

(1) ਗੁਰੁ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੀਸਾਣ, 

(2) ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਸੈਮਤ 1661 ਬਿ., 

(3) ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਸਖਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਕਲ , 

(4) ਰਹਿਰਾਸ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 'ਸੋਦਰ' ਜੁੱਟ ਦੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ 

ਹੱਦ, 

(5) ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਰਾਗ ਤੋਂ ਛੁਟ ਬਾਕੀ ੩੦ ਰਾਗਾਂ ਵਿਚਲੀ 

ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਅਜੋਕਾ ਬਾਣੀ ਕੁਮ, 

(6) ਰਾਗਮਾਲਾ ਦਾ ਅੰਤ ਉਤੇ ਹੋਣਾ, 

(7) ਬੰਨੋ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਵਿਚਲੀ ਵਾਧੂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਾਵ। 

ਇਸ ਬੀੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਨ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਤੌਰ 

`ਤੇ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੀੜ ਵੇਖਣ ਦਾ ਅਵਸਰ 

ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸੀ ਜੀ. ਬੀ. ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਪਿਆਰ ਸਿੰਘ 

ਆਦਿ। ਬਸ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ 

ਆਧਾਰ 'ਤੋ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ 
ਪਾਠਾਂਤਰਾਂ ਵਲ ਸੈਕੇਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਾ. ਪਿਆਰ ਸਿੰਘ 

ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ 

ਪਾਠਾਂਤਰਾਂ ਵਲ ਸੈਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ 

ਕਈ ਸ਼ੈਕੇ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਪਰ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੈਕੇ ਹੀ, ਜਦ ਤਕ 

ਕੋਈ ਠੋਸ ਪਰਮਾਣ/ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ 

ਬੀੜ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੈਗਾਰਨਾ ਸਰਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਇਸ ਬੀੜ ਸੈਬੈਧੀ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ 

ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਸੈਨ 1993 ਈ. ਵਿਚ 

ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੋਧ-ਪ੍ਰਬੰਧ (106 1080੬ 01 5111 $11]9- 

੧00੯) ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਲਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲਂ 

ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਖੋਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ 

ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਮਾਨ ਦੇ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਬੀੜ 

ਦਾ ਬੜੀ ਨੀਝ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਰ ਤੱਥ ਨੂੰ 
ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੁਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਉਤਰ ਪੱਖੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ 

ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯੁਕਤੀ-ਪੁਰਵਕ ਬੀੜ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ 

ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਆਕਸਫੋਰਡ 

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈਸ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਲੋਂ ਛਪ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ 



ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ (ਪੁਸਤਕ) 

ਰੋਣ ਦੀ ਸੈਭਾਵਨਾ ਹੈ। 

ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ (ਪੁਸਤਕ) : ਇਹ 
ਪੁਸਤਕ ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੈਨ 1968 ਈ. ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ 

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ' ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ 

ਅਸਲ ਵਿਚ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਨੋਟਸ ਅਤੇ 

ਟੇਸਿੰਗ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਸਤ, 1946 

ਵਿਚ ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ 

ਪੰਜ ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ ਵੇਖਣ ਦੇ ਅਵਸਰ 'ਤੇ 

ਲਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ 'ਮੁਖ ਬੋਧ ਵਿਚ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ 

ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਦਸਦਿਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ-- “ਇਹ 

ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਸੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲੀ 

ਆਦਿ ਬੀੜ ਬਾਬਤ ਪਏ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਦੀ ਇਕ ਚਿੱਠੀ 

ਤੋਂ ਪਏ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ 23 ਜਨਵਰੀ 1918 ਦੇ 'ਪੰਥ ਸੇਵਕ” ਵਿਚ 

ਛਪਵਾਈ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਮਗੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 

ਸੋਜੋਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਬੀੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਦਰਜ 

ਹੈ, ਉਘੜ ਸਕੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਬੀੜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 

ਦੇਵ ਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੇ 

ਹਨ। ਬਾਦ ਦੇ ਖੋਜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ 

ਉਤੇ ਕਿੰਤੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਤਨਾ ਸੰਤੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੀੜ 

ਹੁਣ “ਆਦਿ-ਬੀੜ” ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਰੀ ਸਾਮਗੀ ਦਾ ਦਿਗਦਰਸ਼ਨ ਇਸ 
ਪੁਸਤਕ ਤੋ ਸਹਿਜ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

<< 

ਕਰਨੀ : ਵੇਖੋ “ਕਥਨੀ ਕਰਨੀ”। 

ਕਰਮ (ਕ੍ਰਿਪਾ) : ਅਰਬੀ ਮੁਲ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 
ਕ੍ਰਿਪਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ 

ਆਪਣੀ ਕਿਪਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ-- ਨਾਨਕ ਰੱਖ 

ਲੰਹ ਆਪਨ ਕਾਠ ਕਰਮ /(ਗੁ. ਰੀ. ੨੬੮)। “ਜਪੁਜੀ” ਵਿਚ 

ਚਰਚਿਤ “ਕਰਮ ਖੰਡ” ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਇਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। 

ਕਰਮ (ਸਿਧਾਂਤ) : ਪਾਣੀ ਇਸ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਵਿਚਰਣ 

ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਨ ਕੁਝ, ਕਰਿਆ ਯਤਨ ਜਾਂ ਚੇਸ਼ਟਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 

ਸਭ ਉਸ ਦੇ “ਕਰਮ” ਹਨ। 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਦਿ੍ਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਰਮ 

ਕਰਮ (ਸਿਧਾਂਤ) 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫਲ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਰੂਪ ਵਿਚ “ਕਰਮਵਾਦ” ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਧਰਮ-ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ ਨਰਕ ਅਤੇ ਸਵਰਗ 

ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਕਿਰਤ-ਕਰਮਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ 

ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੈਪਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੂਜਾ-ਪਾਠ, 

ਯੱਗ, ਸੇਵ, ਉਪਾਸਨਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ 

ਹੈ।“ਭਗਵਦ-ਗੀਤਾ” ਵਿਚ ਇਹ ਧਾਰਣਾ ਕਰਮਯੋਗ ਦੇ ਰੂਪ 

ਵਿਚ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ 

ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਮ ਅਵੱਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਰਮ ਨ ਕਰਨ 

ਨਾਲ ਕਰਮਾਂ ਤੋ ਕੋਈ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ 

ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। 

ਬੌਧ ਅਤੇ ਜੈਨ ਵਰਗੇ ਨਾਸਤਿਕ ਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ 
ਸੋਜਮ ਅਤੇ ਸਦਾਚਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ 

ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੇ ਸ਼ਾਸਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰਮ ਦੀ 

ਧਾਰਣਾ ਕਿਸੇ ਨ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਂਖ੍ਯ 

ਹਨ। ਯੋਗ-ਮਤ ਵਿਚ ਚਿੱਤ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਉਪਾ ਕਰਮ 

ਹਨ। ਪੂਰਵ-ਮੀਮਾਂਸਾ ਵਿਚ ਯੱਗ, ਉਪਾਸਨਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ 

ਕਰਮ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦ੍ੈਤ-ਵੇਦਾਂਤ ਵਿਚ ਗਿਆਨ 

ਅਤੇ ਵੈਰਾਗ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਕਰਮ ਵਜੋਂ ਪਰਵਾਨ 

ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਮਕਾਰਾਂ (ਮਦ, 

ਮਾਸ, ਮੈਥਨ, ਮਦਾ ਅਤੇ ਮਤਸਯ) ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਨੂੰ ਕਰਮ ਨਾਂ 

ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਕਰਮ ਪੂਜਾ-ਵਿਧੀਆਂ, 

ਤੀਰਥ-ਯਾਤ੍ਰਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਈਸਾਈ ਮਤ 

ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰਮ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੰਨ 

ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਕੇਵਲ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਕਿਆ 

ਦਾ ਹੈ। 

ਭਾਰਤੀ ਚਿੰਤਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਰਮ-ਫਲ ਨੂੰ 

ਭੋਗਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ (ਭੋਗਾਯਤਨ) ਦਾ ਆਸਰਾ 

ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਲਪੇ ਗਏ ਹਨ-- 

ਕਾਰਣ ਸਰੀਰ, ਲਿਗ ਸਰੀਰ (ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ) ਅਤੇ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ। 
ਕਾਰਣ ਸਰੀਰ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵ ਦੇ 
ਵਾਸਤਵਿਕ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਢਕਣ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਜਾਂ 

ਅਵਿਦਿਆ ਜੀਵ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦੀ ਹੈ। 

ਕਾਰਣ ਸਰੀਰ ਤੋ ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਨਾਲ ਅਗਿਆਨੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਵਾਸਨਾ ਰੂਪੀ ਕਰਮ-ਫਲਾਂ 
ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਗੋ' ਤਿੰਨ ਅੰਗ ਹਨ-- 
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ਅੰਤਹਕਰਣ (ਬੁੱਧੀ, ਅਹੰਕਾਰ , ਚਿੱਤ ਅਤੇ ਮਨ), ਪੰਜਾ ਗਿਆਨ 

-ਇੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਕਰਮ-ਇੰਦੀਆਂ। ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਾਲ 

ਤਾਲ-ਮੇਲ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭੋਗ 

ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ 
ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਪੰਜ ਤੱਤ੍ਰਾਂ ਦੇ ਸੈਯੋਗ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ; 

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰੀਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ 

ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਰ ਢੰਗਾਂ 

ਦੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ- ਅੰਡਜ, ਜੇਰਜ, ਸ੍ਰੇਤਜ ਅਤੇ ਉਦਭਿਜ। 
ਕਰਮ-ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪ੍ਕਿਆ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 

ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ 

(ਲਿੰਗ ਸਰੀਰ) ਦਾ ਸੈਬੈਧ ਕਰਮ-ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ 

ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ 'ਕਿਰਤ-ਕਰਮ” ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 

ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ- /ਨੈਗੱਤ ਕਰਮ ਕੰ ਵਾੰਛੁੜੇ ਕਾਠ /ਕੋਰਪਾ 

ਸੌਲਹੁ ਰਾਮ / ਚਾ/ਨੇ ਕੁੰਟ ਦਹ /ਦਸ਼ ਭੂਮ ਥਾਨ ਆਏ ਪ੍ਰਭਾ ਕਾ 

ਸਾਮ/(ਗੁ. ਰੀ. ੧੩੩)। 

ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਕਰਮ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ 

ਦੇ ਹਨ- ਸੈਚਿਤ, ਪ੍ਾਲਬਧ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਯਮਾਨ (ਵਰਤਮਾਨ)। 

ਵਿਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ 

“ਪਾਲਬਧ ਕਰਮ” ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਵਰਤਮਾਨ ਜਨਮ 

ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ “ਕ੍ਰਿਯਮਾਨ ਕਰਮ” ਹਨ। 

“ਵਰਤਮਾਨ ਕਰਮ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿਚ 'ਸੈਚਿਤ ਕਰਮ” ਬਣਦੇ 

ਹਨ ਅਤੇ ਫਲ ਭੋਗਣ ਵੇਲੇ ਉਹੀ 'ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਕਰਮ” ਬਣ ਜਾਂਦੇ 

ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਰਮ-ਚਕਰ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਜਨਮ ਲੈੱਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ 

'ਆਵਾਗਵਣ' (ਵੇਖੋ) ਹੈ। ਇਸ ਚਕਰ ਵਿਚੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਣਾ 

ਸਰਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਧਰਮ-ਸਾਧਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ, ਜਾਂ 

“ਅਧਿਆਤਮ-ਕਰਮਾਂ” (ਵੇਖੋ) ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 

ਜੀਵਨ-ਚੱਕਰ, ਅਸਲ ਵਿਚ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਖੇਤ ਹੀ ਹੈ- ਜੰਹਾ 

ਥਜੇ ਸ਼ ਲ਼ਣੇ ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਥੋੜ /(ਗੁ. ਰੀ. ੧੩੪); ਜੇਹੇ ਕਾਰਮ 

ਕਮਾ/ਇ ਤੰਹਾ ਹੋਇਸ /(ਗੁ. ਰੀ. ੭੩੦); ਜੰਸਾ ਸੇਜੈ ਸੋ ਲਣ 

ਜੌਂ ਖਟੇ ਸੌ ਖਾਇ /(ਗੁ. ਰੀ੍. ੭੩੦); ਫਲ ਤਾਵੇਹੋ ਪਾਈਆ ਜੌਵੇਗੀ 

ਕਾਰ ਕਮਾਈਐ /(ਗੁ. ਗੰ. ੪੬੮); ਦਦੈ ਦੋਸ਼ ਨ ਦੇਉ /ਕੇਸੈ ਦੋਸ਼ 
ਕਰੰਮਾ ਆਪਣਿਆ / ਜੋ ਮੈ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈ ਪਾਇਆ ਦੌਸ਼ ਨ ਦੀਜੈ 

ਅਵਰ ਜਨਾ/(ਗੁ. ਗੰ. ੪੩੩)। ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਰਮਾਂ 

ਦਾ ਪ੍ਭਾਵ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਕਰਮ-ਕਾਡ 

ਕਰਮ-ਕਾਂਡ : ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਕਰਮ-ਕਾਂਡਾਂ ਬਾਰੇ 
ਸਰਬਤ੍ਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਵਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। “ਕਰਮ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈਂ 

ਕਿਆ ਅਤੇ ਕਾਂਡ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਭਾਗ। 

ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਦਾ ਮੂਲ ਸਰੋਕਾਰ ਵੈਦਿਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ 
ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤ੍ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਰਮ-ਕਾਂਡਾਂ (ਹਿੱਸਿਆਂ) ਵਿਚ 

ਵੰਡਿਆ ਹੈ-- ਗਿਆਨ-ਕਾਂਡ, ਉਪਾਸਨਾ-ਕਾਂਡ ਅਤੇ 

ਕਰਮ-ਕਾਂਡ । ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਦਾ ਮੁਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੈਬੋਧ ਮਨੁੱਖ 
ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ 

ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰ ਸਥੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ 

ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 

ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਰਗ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ 
ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ-ਕਾਂਡ 

ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ 

ਕਰਨੇ ਠੀਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵਰਜਿਤ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ 

ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ-ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਚਿਤ ਹੈ। 
ਮੱਧ-ਯੁਗ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ-ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਹੋਰ ਵੀ 

ਕਈਆਂ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਪੁਕਾਰਾਂਤਰ ਨਾਲ ਕਈ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ 

ਪ੍ਚਲਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਕਾਵਿ-ਸਾਹਿਤ 

ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਧਰਮ ਦੀ ਕਰਮ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ , ਸਗੋਂ ਸਾਧਨਾ ਸੈਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਤੋ ਹੈ ਜੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਧਰਮ ਦੇ 
ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਰੇ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ 
ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਰੂੜ੍ਹ ਰੁਪ 
ਹੀ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਹੈ , ਚਾਹੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੈਬਧਿਤ 

ਕਿਉਂ ਨ ਹੋਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਣਾਮੀ-ਕਰਮ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ 

ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਲਸਰੂਪ, ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਤੋ ਭਾਵ ਹੈ 
ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਉਹ ਕਰਮ ਜੋ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਪੇਮ-ਭਾਵਨਾ 

ਤੋਂ ਸੁੰਨੇ ਹੋਣ। 

ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਭਗਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ 

ਵਿਚ ਕਰਮ-ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਨਿੱਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤਵਿਕ 

ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ 

ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮ-ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ 

ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੇਮੁਖ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੈਤਾਂ` ਦੀਆਂ 

ਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਖੇਧ ਦੀ ਗੱਲ ਡਟ ਕੇ ਕਹੀ 
ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾਖੰਡ ਪੂਰਣ 

ਕਰਮ-ਕਾਂਡਾਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਸਾਰਤਾ 

ਉਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ 



ਕਰਮ-ਖੰਡ 

ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ 
ਗਿਆ ਸਗੋ' ਧਾਰਮਿਕ ਅਨੁਸ਼ਠਾਨਾਂ ਦੀ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦਤਾ ਨੂੰ 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਪਰੈਪਰਾਗਤ 

ਕਰਮ-ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਭਾਵੀਕ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਦਾ ਚਿਤ੍ਣ ਵੀ ਕੀਤਾ 

ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਸੈਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 

ਹੈ-ਸੰਣਿ ਪੰਡਿਤ ਕਰਆਕਾਗੀ/ /ਜਤ ਕਰਮ ਸ਼ਖ ਓਪਜੰ ਸ਼ 

ਆਤਮ ਤਤ ਬੀਚਾਰ / ਸਾਸਤ ਬੌਦੁ ਝਕੀ ਖੜ ਭਾਈ ਕਰਮ 

ਕਰਹ ਸੰਸ਼ਾਨੰ/ ਪਾਥੀਡ ਮੈਲ ਨ ਚੁਕਈ ਭਾਈ ਅੰਤਾਨ ਮੈਲ 
/ਵਿਕਾਨੰ/ (ਗੁ. ਰੀ. ੬੩੫)। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ 

ਅਰਾਧਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਰੇ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਹਉਮੈ ਦਾ ਪਸਾਰ 

ਮਾਤਰ ਹਨ-- ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਬਹੁ ਕਗ/ਹ ਅਚਾਰ / /ਬਨੁ ਨਾਵੰ 

/ਧ੍ਰਗ /ਹ੍ਰ੍ਗਿ ਆਹੰਕਾਰ/(ਗੁ . ਰੋ. ੧੬੨)। 

ਕਰਮ-ਖੰਡ : ਵੇਖੋ 'ਜਪਜੀ”। 

ਕਰਾਮਾਤ : ਅਰਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ 

ਅਲੌਕਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਅਸੰਭਵ ਗੱਲ ਸੈਭਵ ਹੋ 

ਸਕੇ। ਕਈ ਵਾਰ “ਕਰਮ” (ਕ੍ਰਿਪਾ) ਨਾਲ ਸੈਬੈਧਿਤ ਈਸ਼ਵਰੀ 

ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ “ਕਰਾਮਾਤ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਕਰਾਮਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਹ ਵਿਸਮਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਸ 

ਰਾਹੀ' ਸੈਤਾਂ/ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਕਰਾਮਾਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਚ “ਸਿਧੀ” ਜਾਂ 

“ਚਮਤਕਾਰ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੀਰਾਂ ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਨਾਲ 

ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਮੀ ਸੈਸਕ੍ਿਤੀ ਵਾਲੇ ਹੋਰ 

ਵੀ ਕਈ ਸਾਧਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ। ਜਨਮਸਾਖੀ 

ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਗੁਰਬਿਲਾਸ-ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਗੁਰੁ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ 

ਚਰਿਤਾਂ ਉਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰੋਪਣ ਕੀਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। “ਰਾਇ 

ਬਲਵੰਡ ਤਥਾ ਸਤੈ ਡੂਮਿ” ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਗੁਰੁ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ 
ਸੇਵਾ-ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਪਾਪਤ ਹੋਈ ਗੁਰਗੱਦੀ ਨੂੰ 

ਈਸ਼ਵਰੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦਸਦਿਆਂ ਰਚੈਤਿਆਂ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ 

ਹੈ- ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਭਾ#ਦਾਸ਼ ਗਰ ਜਿਨੇ /ਸਿਨਆ /ਤਿਨੰ 

ਸ਼ਵਾ/ਨਿਆ/ ਗੀ ਹੋਈ ਕਰਾਆਾ/ਤਿ ਆਪ 'ਿਰਜਣਹਾਰੈ 

ਧਾ/ਰਆ/(ਗੁ. ਰੰ. ੯੬੮)। 

ਕਰਿਤਾਲ : ਇਹ ਰਾਜ (ਵਾਦ੍ਯ ਯੰਤਰ ) ਜੋ ਲਕੜੀ ਦੀਆਂ 
ਫਟੀਆਂ ਉਤੇ ਪਿਤਲ ਦੇ ਗੋਲਾਕਾਰ ਪੱਤਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ 

ਕਰੁਣਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਇਕ ਹੱਥ ਵਿਚ ਦੋ ਦੋ ਫਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ 
ਅਤੇ ਤਾਲ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਧੁਨ ਕਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 

ਦੇਵ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਲ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਖਾਵਜ ਅਤੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ 
ਰਬਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰਿ-ਜਸ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵ੍ਤ ਹੋਣ 

ਲਈ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਪੋਰਿਆ ਹੈ - ਕਰ ਕਾਨੇਤਾਲ ਪਥਾਵਜੁ ਨੰਨਹ 

ਮਾਥੰ ਵਜਹ ਰਥਾਬਾ/(ਗੁ.ਗੰ. ੮੮੪)। 

ਕਰੁਣਾ : ਕਰੁਣਾ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਬਿਰਤੀ ਮੰਨਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮਨੋਂ ਖ-ਮਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 
ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋ' ਕਿਸੇ ਪਤਿ ਹਮਦਰਦੀ ਜਾਂ ਦਇਆ 
ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪਰਗਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ। 

ਭਾਰਤੀ ਧਰਮ-ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ 
ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 

ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ 
ਸਮਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

'ਪਤੌਜਲਿ ਯੋਗ-ਸੂਤ੍' ਵਿਚ ਕਰੁਣਾ ਦਾ ਮੈੜ੍ੀ, 

ਮੁਦਿਤਾ (ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ) ਅਤੇ ਉਪੇਖਿਆ ਨਾਲ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ 
ਗਿਆ ਹੈ। ਜੈਨ-ਮਤ ਅਤੇ ਬੌਧ-ਧਰਮ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮਾਂ 

ਦੀਆਂ ਅਹਿੰਸਾਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਿੱਤੀਆਂ ਕਾਰਣ ਮਠੋਂਖ ਮਨ ਵਿਚ 

ਇਸ ਦੇ ਉਪਜਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੌਧ- 

ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬੌਧਿਸਤਵਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕਰੁਣਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ 

ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਭਗਤੀ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿਰਤੀ 

ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਦੀ ਅਪਾਰ ਕ੍ਰਿਪਾ, ਮਿਹਰ ਅਤੇ ਦਇਆ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜੀਵਨ 

ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਤ-ਸਾਧਕਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਵਿਚ ਇਸ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੋਂਦ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰੁਣਾ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ 
ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ 

ਕਰੁਣਾਮਈ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ-- ਭੁਮੰਤਿ ਭ੍ਮੰਤਿ 

ਬਹ ਜਨਮ ਹਾ/ਨਓ ਸ਼ਰਣ ਨਾਨਕਾ ਕਰਣਾਮਯਹ/ (ਗੁ. ਰੀ . 
੧੩੫੯) ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ-- ਤਾ ਕੌ ਦੂਖ ਹੰਰਓ 

ਕਰਣਾਮ /(ਗੁ. ਰੀ. ੧੦੦੮)। 
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਾਪੁ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ 'ਕਰੁਣਾਲਯ ਹੈ” (ਕਰੁਣਾ ਦਾ 

ਘਰ) ਵਰਤਿਆ ਹੈ। 
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ਕਲਪ : ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਅਨੁਸਾਰ “ਕਲਪ” ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕਰਮ 

ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋੱ 
ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਸਾਧਨ ਹੋਰ ਹਨ-- ਯੁਗ ਅਤੇ ਮਨਵੰਤਰ । ਮਠੌਖ 

_ ਵਾਂਗ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਸੌ ਵਰ੍ਹੇ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਫ਼ਰਕ 
ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਹਮਾ ਦਾ ਇਕ ਦਿਨ “ਕਲਪ” ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪਰਲੋਂ (ਨੈਮਿਤਿਕ) ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ “ਪਰਲੋ” 

(ਵੇਖੋ), ਅਸਲ ਵਿਚ, ਬ੍ਹਮਾ ਦੀ ਇਕ ਰਾਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋ' ਬਾਦ 

ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਸਿਿਸ਼ਟੀ ਆਰੋਭ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ 

ਹੈ ਕਿ “ਕਲਪ” ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋ' ਉਸ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਤਕ ਦੀ 

ਅਵਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। 

ਚੌਹਾਂ ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਇਕ ਚੱਕਰ ਨੂੰ “ਮਹਾਯੁਗ” ਜਾਂ 

“ਚਤੁਰਯੁਗੀ” ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਚਤੁਰਯੁਗੀਆਂ ਦਾ 

ਇਕ “ਕਲਪ” ਬਣਦਾ ਹੈ। ਯੁਗਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜਾਂ ਅਵਧੀ 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ- ਸਤਯੁਗ 17, 28, 000 ਵਰ੍ਹੇ, ਤੇਤਾ 

12, 96, 000 ਵਰ੍ਹੇ , ਦੁਆਪਰ 8, 64, 000 ਵਰ੍ਹੇ ਅਤੇ 

ਕਲਿਯੁਗ 4, 32, 900 ਵਰ੍ਹੇ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਮਹਾਯੁਗ/ 

ਚਤੁਰਯੁਗੀ ਵਿਚ ਕੁਲ 4, 32, 00, 00, 000 (ਚਾਰ ਅਰਬ 

ਬੱਤੀ ਕਰੋੜ) ਵਰ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 
ਬ੍ਹਮਾ ਦੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 30 ਕਲਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਹਰ ਇਕ ਕਲਪ ਦੇ ਚੌਦਾਂ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ 

“ਮਨਵੈੰਤਰ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਨਵੈਤਰ ਦਾ ਇਕ ਮਨੁ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 14 ਹੈ। ਹਰ 

ਇਕ ਮਨਵੌਤਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਪਤ-ਰਿਸ਼ੀ, ਇੰਦੂ ਅਤੇ 

ਇੰਦਾਣੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

“ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਗੋਸਟਿ” ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 

ਕਿ ਜਦੋਂ “ਕਲਪ ਬਿਿਛ” ਦਾ ਇਕ ਪੱਤਾ ਝੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ 

“ਕਲਪ” ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ 

ਹਨ ਤਾਂ ਮਹਾਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਕਲਪ ਹੀ “ਪਰਲੋ” 

ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਸਾਰੰਗ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ-- 

ਹਨ /ਲਨ /ਕਓਂ ਘੀਠੈ ਮਨੁ ਮੈਰਾ/ ਕੋਟਿ ਕਲਪ ਕੰ ਦੂਖ 

'ਥੈਨਾਸ਼ਨ ਸ਼ਾਚ /ਦ੍ੜਾ/ਇ /ਨਿਥੋਰਾ/(ਗੁ. ਰੀ. ੧੨੩੨)। 

ਕਲਪ-ਤਰੁ : ਸੈਤ-ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਲਪ-ਤਰੁ 

ਵਾਂਗ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬ੍ਿਛ 
ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੌਰਾਣਿਕ ਕਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਲਕਸ਼ਮੀ 

ਜਾਂ ਅੰਮਿ੍ਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਦੈੱਤਾਂ ਦੀ 

ਕਲਪ-ਤਰੁ 

ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਰਿੜਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਜੋ 'ਚੌਦਾਂ 

ਰਤਨ” ਨਿਕਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ “ਕਲਪ-ਤਰੁ” ਵੀ ਸੀ ਜਿਸ 

ਨੂੰ ਇੰਦੂ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ “ਨੈਦਨ-ਬਾਗ/” 

ਵਿਚ ਜਾ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਨਾਮਾਂਤਰ ਹਨ- ਕਲਪ- 

ਬਿਛ, ਕਲਪ-ਦਮ, ਕਲਪ-ਰੁਖ, ਸੁਰਤਰੁ , ਪਾਰਿਜਾਤ ਆਦਿ। 

ਇਸ ਬਿਛ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਕੇ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਮਨਾ ਅਵੱਸ਼ ਪੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਾਂ ਉਪਮਾਨ ਵਜੋ ਇਸ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਮਨੌਖ 

ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੈ । ਕਬੀਰ 

ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ- ਸਾਧਕ #ਧ ਸ਼ਗਲ #/ਨੇ ਹਾਠੇਂ ਏਕ ਨਾਮ 

ਕਾਲਪ ਤਰ ਤਾ /(ਗੁ . ਰੰ. ੩੩੦)। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇਂ 

ਹਰਿ-ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਾਰਿਜਾਤ ਦੇ ਤੁਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ- 

ਪਾਰਜਾਤੁ ,ਇਹੁ ਹਠ ਕੇ ਨਾਮੁ /(ਗੁ. ਗੰ. ੨੬੫)। 

ਕਲਪ-ਤਰੁ ਨੂੰ ਕਲਪ-ਬਿਿਛ ਜਾਂ ਕਲਪ-ਰੁਖ ਵੀ 

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਪੰਰਾਣਿਕ ਆਖਿਆਨਾਂ 

ਵਿਚ “ਪਾਰਿਜਾਤ” ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ 

ਅਪੱਛਰਾਵਾਂ ਵੀ ਆਨੰਦਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਦੂ ਦੇ ਨੰਦਨ- 

ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਲਗੇ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇੰਦਾਣੀ (ਸ਼ਚੀ) ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ 

ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਤਿਭਾਮਾ ਸਹਿਤ 

ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਇਕ ਵਾਰ ਨੰਦਨ-ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਗਏ ਤਾਂ ਸਤਿਭਾਮਾ 

ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਛ ਬਹੁਤ ਪਸੈਦ ਆਇਆ। ਸੀ ਕ੍ਿਸ਼ਣ ਨੇ ਇੰਦੁ 

ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਹਰਾ ਕੇ ਇਹ ਬਿਛ ਉਥੋਂ ਪੁਟ ਲਿਆਉਂਦਾ ਅਤੇ 
ਦ੍ਰਾਰਿਕਾ ਵਿਚ ਜਾ ਲਗਾਇਆ। ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦੇ ਮਹਾ-ਪ੍ਰਸਥਾਨ 

ਵੇਲੇ ਇਹ ਬ੍ਿਛ ਵੀ ਮੁੜ ਨੰਦਨ-ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਪਰਤ ਗਿਆ। 

ਜੈਨਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਜੁੜਵੇ' 
ਰੂਪ ਵਿਚ (ਪੁਰਸ਼-ਇਸਤਰੀ) ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ 

ਜੋੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਲਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 

ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਪ-ਤਰੂਆਂ. ਦੀ 

ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਤ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿਛ ਦੇ ਸਮਾਨ 

“ਸਿਦਰਤੁਲ ਮੁੰਤਹਾ” ਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਿਛ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਹੈ, ਜੋ ਸੱਤਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ਵਿਚ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਲਗਿਆ 

ਹੋਇਆ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੈਮਦ ਨੇ ਆਪਣੀ 

ਮੇਅਰਾਜ ਯਾੜ੍ਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਪੱਤੇ 

ਹਾਥੀ ਦੇ ਕੈਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਅਤੇ ਫਲ ਘੋੜੇ ਦੇ ਆਕਾਰ 

ਜਿੰਨੇ ਸਨ। ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਬਿਛ 



ਕਲਮਾ 

ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਕਲਮਾ : ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਪੰਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤ੍ਰਾਂ (ਕਲਮਾ, 

ਨਮਾਜ਼, ਰੋਜ਼ਾ, ਜ਼ਕਾਤ ਅਤੇ ਹੱਜ) ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ 

ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ- ਲਾ ਇਲਾਹ, ਇੱਲਿੱਲਾਹ ਮੁਹੰਮੱਦੁ 

ਰਸੂਲੱਲਾਹ- ਅਰਥਾਤ : ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਸਿਵਾਏ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੇ 

(ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਯੋਗ) ਅਤੇ ਮੁਹੈਮਦ ਉਸ ਦਾ ਭੇਜਿਆ 

ਪੈਜ਼ੀਬਰ ਹੈ। 

ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 
ਵੇਲੇ ਇਸ ਉਕਤੀ ਦਾ ਉੱਚਾਰਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 

ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੈਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ' ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ 

ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਣ ਉਪਰੈਤ ਕਬਰ ਉਤੇ ਇਸ ਦਾ 

ਉੱਚਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਕਰਮ ਅਥਵਾ 

ਅਨੁਸ਼ਠਾਨ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਸੱਵਰ ਕੀਤਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਫ਼ੀ ਫ਼ਕੀਰ ਬੁਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅਜਿਹੇ 

ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤ੍ਰ ਦੇ ਰੂੜ੍ਹ ਰੂਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਅਨੁਭਵ 
ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ- ਡੱਠ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਤੇ /ਚਕੜ 

ਰੋਜ਼ੇ ਕਲਮ ਤੇ /ਫਰ ਗਈ /ਸਿਆਹ?/ ਝਲੂੰ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੁ ਅੰਦਰੋ 

ਲਿਆ ਭੁਲਾ /ਫਠੇ ਲੱਕਾਈੰ / 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ “ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ” ਵਿਚ ਕਲਮੇ 

ਦਾ ਭਾਵੀਕਰਣ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ-- ਕਰਣਾ ਕਲਮਾ ਆਖ 

ਕੰ. ਤਾ ਮੁਸ਼ਲਆਾਣੁੂ ਸ਼ਦਾ/ਇ/ (ਗੁ. ਰੰ. ੧੪੧); - ਕਰਣਾ 

ਕਾਬਾ ਸਚ ਪੀ ਕਲਮਾ ਕਰਮ ਨਿਵਾਜ /(ਗੁ. ਗੰ. ੧੪੦)। 

ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਵੇਖੋ “ਪੰਜ ਰੁਕਨ (ਇਸਲਾਮ ਦੇ)।” 

ਕਲਾ : ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਮੂਲ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਾਧਾਰਣ ਅਰਥ 

ਹੈ ਹੁਨਰ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ-ਵਿਸ਼ਸ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਪ੍ਾਚੀਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ 

ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਭੇਦ ਵੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ 

ਹਨ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ 64 ਭੇਦ ਸਵੀਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ 

ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਦੋਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ 
ਕਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 

ਅਥਵਾ ਸਮਰਥਾ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਬਸੈਤ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ- ਧਗੰਣਿ 
ਅਕਾਸ਼ ਜਾ ਕੀ ਕਲਾ ਮਾਹ / ਤੌਰਾ ਦੀਆ ਸੱਭ ਜੰਤ ਖਨੰਹ / 

(ਗੁ. ਰੰ. ੧੧੮੩)। ਇਸੇ ਅਰਥ ਵਿਚ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 
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ਸਮਰਥਾ-ਸੂਚਕ ਕਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ 

ਨੂੰ ਖੇਡ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

“ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ” ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ- 

ਐਸਾ ਕਲਾ ਨ ਥੋਡੀਆ /ਜਤ ਦਰਗਹ ਰ/ਇਆ ਹਾਲੀਆ / 

(ਗੁ. ਰੰ. ੪੬੯)। 

ਕਲਾਲ : ਸਾਧਾਰਣ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ 

ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ “ਕਲਾਲ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 

ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ੰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 'ਕਲ੍ਯਪਾਲ” 

(ਮਦਿਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ) ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ 

ਕਲਾਲ, ਕਲਾਰ, ਕਲਵਾਰ ਆਦਿ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਕ੍ਰਿਤ ਹੋਇਆ 

ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤਿ ਨਾਲ ਸੈਬੈਧ 

ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਇਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋੱ 

ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤਿ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹ 

ਕਿੱਤਾ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਦ ਵਿਚ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ 

ਸੈਬੈਧਿਤ ਲੋਕ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ 

ਗਏ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਕਢਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦਾ 

ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਆਦਰ ਨ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਕਲਾਲ ਜਾਤਿ ਨੂੰ ਪਛੜੇ 

ਹੋਏ ਵਰਗ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਜਾਣ ਲਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 
ਵਰਣ-ਸੈਕਿਤ ਜਾਤਿ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲਗਿਆ। 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਕਲਾਲ ਨੂੰ 

ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੱਬ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੰਮੀ ਜਾਂ ਸੈਪਰਕ 

ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਿੱਤਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਬੁਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ- ਘਰ ਕਾਲਾਲਾਂ ਦਾ ਤੌਠੇ ਪਾਲੇ, ਉਥੇ 

ਆਵਣ ਮਸਤ /੫ਆਸ਼ੇ / ਭਰ ਭਰ ਪਵਣ /ਆਆਲ ਕਾਸੇ, ਤੂੰ 

ਵਾ ਜੀਆ ਲਲਚਾਵੈੱਗਾ/ /0ਆ7/ਓਿਆ ਸੰਭਲ ਕੰ ਨੰਹ ਲਾ, 

/ਪਛ' ਪਛਤਾਵੇੱਗਾ / 

ਕਬੀਰ ਨੇ ਆਤਮ-ਤੱਤ੍ਰ ਵਿਚ ਮਗਨਤਾ ਵਾਲੀ 

ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ “ਕਲਾਲੀ” ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਾਹੀ' ਚਿੱਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ-- 

ਏਕਾ ਬੰਦ ਭਾਨ ਤਨੁ ਮਨੁ ਦੇਵਓਂ ਜੇ ਮਨ ਦੇਇ ਕਲਾਲੀ ਨੈ / 

(ਗੁ. ਰੀ. ੯੬੯)। ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਕਢਣ ਵਾਲੀ 

ਮੱਟੀ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ-- ਕਾਇਆ ਕਲਾਲ/ਨੇ 

ਲਾਹਨਿ ਮੈਲਉਂ ਗਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਗੜ ਕਨੁ 2੪ (ਗੁ. ਗੰ. 

੯੬੮)। ਉੱਜ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪੁਰਣ ਸਾਧਕ ਤੋੱ' ਹਰਿ 
-ਨਾਮ ਰੂਪ ਸ਼ਰਾਬ ਕਢਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 



ਕਲਾਲਨਿ 

ਕਲਾਲਨਿ : ਵੇਖੋ “ਕਲਾਲ'। 

ਕਲਾਲੀ : ਵੇਖੋ 'ਕਲਾਲ'। 

ਕਲਿ (ਕਲ੍ਹ) : ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 'ਕਲਹ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ 
ਤਦਭਵ ਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਝਗੜਾ ਜਾਂ ਕਲੇ ਸ਼। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ “ਕਲਿ” ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤਦਿਆਂ 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਂਧ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ 
ਦਇਆ ਤੋ ਸਖਣਾ ਦਸਿਆ ਹੈ- ਹੋ ਕੱਲ ਮੁਲ ਕਧੰ ਕਦੰਚ 

ਕਰਣਾ ਨਾ ਓਪਰਜ਼ੜ /(ਗੁ. ਰੋ. ੧੩੫੮)। 

ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਮਿਥਕ ਰੁਪ ਹੁਣ ਨਾਰਦ ਦੇ ਸੈਦਰਭ 

ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਵਰਤੀ ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ 

ਰਿਸ਼ੀ ਪਦ ਤੋਂ ਡਿਗ ਚੁਕੇ ਨਾਰਦ ਦੇ “-ਕਲਹ-ਕਰਤਾ” ਰੂਪ ਦੀ 

ਹੀ ਪ੍ਤਿਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਰਦ ਨਾਲ ਕਲ੍ਹ ਦੀ ਕਲਪਨਾ 
ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਹ, ਅਸਲ ਵਿਚ , ਝਗੜੇ 

ਜਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਨਵੀਕਰਣ ਹੈ। ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ 

ਵਾਰ ਨਾਰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੌਧ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ 
ਮੁਰਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਅਠੂਏ' 

ਦਾ ਡੰਗ ਰਖਿਆ, ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਸੱਪ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲੀ ਅਤੇ 

ਲਹੂ ਦੀ ਥਾਂ ਮਦਿਰਾ ਭਰੀ। ਥੋਹਰ ਦੇ ਕੈਡਿਆਂ ਦੇ ਰਮੋ, ਬਾਜ਼ 

ਵਰਗੇ ਨਹੁੰ ਅਤੇ ਉਲੁ ਵਰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਿਲ-ਤਿਲ ਅੰਸ਼ ਵਿਸ਼ੈਲਾ ਅਤੇ 

ਤੀਬਰ ਚੁਭਵਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। 

ਨਾਰਦ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਅਚਾਨਕ 

ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਨਾਰਦ ਘਬਰਾ ਕੇ ਭਜਣ ਲਗਿਆ ਤਾਂ 

ਮੂਰਤੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਨਾਰਦ ਨੇ ਕਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 

ਸਮਝਾਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਨਾਰਦ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨ ਛਡਿਆ। 

ਨਾਰਦ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਸ ਅਤੇ ਲਹੂ ਦਾ ਭੋਜਨ 

ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਖਾਣ ਲਈ ਪੋਸਤ ਦਾ ਡੋਡਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। 

ਜਦ ਤਕ ਉਹ ਪੋਸਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਸਤੀ ਨਾਲ 

ਝੂੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਟੁਟਣ ਤੇ ਮਾਸ ਅਤੇ ਲਹੂ ਦਾ ਆਹਾਰ 
ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲ੍ਹ ਨਾਰਦ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 

ਪਤਨੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਦੇ ਉਪਾਸਕਾਂ ਨੇ 
ਇਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉਤੇ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਰੁਪ ਕਾਲੀ ਦੀਆਂ 

ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਰਥਤਾਵਾਂ ਦਾ ਆਰੋਪਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲੀ 

ਦੇਵੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰ-ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਣ ਜਨ- 

ਕਲਿਆਣ ਰਾਗ (ਬਾਣੀ) 

ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਨਾਰਦ ਅਤੇ ਕਲ੍ਹ ਦਾ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਾਲਾ 

ਸੋਬੈਧ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। “ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ” ਦੇ ਆਰੈਭ 

ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ- ਸਾਹੁ ਸ਼ਤਜੁਗੁ ਝੀ/ਤਆ ਆਧਸਾੀਲਾ ਤਰੇਤਾ 

ਆਇਆ / ਨਚਾ ਕਲ ਸ਼ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਲ੍ਹ ਨਾਰਦ ਡਉਰ ਵਾਇਆ / 

ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲ੍ਹ ਝਗੜੇ ਜਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ 

ਹੈ। 

ਕਲਿਆਨ ਰਾਗ : ਇਸ ਰਾਗ ਨੂੰ ਕਲਿਆਨ ਠਾਟ ਦੀ 
ਅੰੜਵ ਸੰਪੂਰਣ ਰਾਗਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ 
ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਮਧੁਰ ਹੈ। 

ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਗਤੀ-ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਪਦਿਆਂ 

ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰ ਵਿਚ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਭੇਦ ਕਲਿਆਨ ਭੋਪਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੰਥ 

ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ੨੯ਵੇ' ਕਰਮ ਉਤੇ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਕਲਿਆਣ ਰਾਗ (ਬਾਣੀ) : ਇਸ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕੁਲ 17 
ਚਉਪਦੇ ਅਤੇ ਛੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਚਉਪਦੇ : 17 ਚਉਪਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸੱਤ ਗੁਰੁ ਰਾਮਦਾਸ 
` ਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਛੱਕਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਇਕ ਦੁਪਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਅਰੀਮ 

ਅਤੇ ਬਿਅੰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਸਦਾ ਖੇੜੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ 

ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਸਾਰਿਕ ਦੁਖ ਕਲੇਸ਼ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 

ਹਨ- ਜਗਦੀਿਰ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਆਏ ਤੇ ਲਨ ਭਵ/ਨੇ/ਧਿ 

ਪਹਰ ਪਰੇ / 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ 10 ਚਉਪਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ' ਨੌ 

ਵਿੱਚ ਦੋ-ਦੋ ਪਦੇ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਚ ਚਾਰ ਪਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ 

ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ-ਦਾਨ ਦੀ ਯਾਚਨਾ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ 
ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਸਾਧ-ਸੈਗਤਿ ਨਾਲ ਭਰਮ 

ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਗਤੀ ਦੇ ਤੁਲ ਇਸ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਹੋਰ 

ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ : ਛੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਛੱਕੇ ਵਿਚ 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦਸੇ 

ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਧ-ਸੈਗਤਿ ਵਿਚ 

ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। 



ਕਲਿਕਾਲ 

ਕਲਿਕਾਲ : ਭਾਰਤੀ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ 

“ਕਲਿਯੁਗ” (ਕਲਿਕਾਲ) ਬਹੁ ਚਰਚਿਤ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸੈਪੂਰਣ ਅਵਧੀ ਨੂੰ ਸੌਖ 

ਲਈ ਚਾਰ ਯੁਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਯੁਗ, 

ਤ੍ਰੋਤਾ, ਦੁਆਪਰ ਅਤੇ ਕਲਿਯੁਗ। ਗੁਪਤ-ਵੰਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ 

ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋ ਬਾਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲਿਯੁਗ 

ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਸਰੇ ਅਨੇਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ 

ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮਾਨਵ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਹੁਤ 

ਡਿਗੀ ਹੋਈ ਦਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ 

ਕਲਕੀ-ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੀ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀ ਵੀ 

ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਯੁਗਾਂ ਦਾ ਸੈਬੈਧ ਜੋਤਿਸ਼-ਸ਼ਾਸਤ੍੍ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਆਰਯ ਭੱਟ ਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬਦਾਨ (ਗਣਿਤੱਗ) ਨੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ 

ਯੁੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਕਲਿਯੁਗ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦਾ ਸਮਾਂ 3102 

ਈ. ਪੂ. ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ 

ਇਸ ਯੁਗ ਦਾ ਆਰੈਭ ਮਹਾਭਾਰਤ ਤੋ 635 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ 

ਦਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਰੰਭ ਬਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ 

ਵਿਚ ਮਤ-ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਨੁਸਾਰ 

ਕਲਿਯੁਗ ਦਾ ਆਰੈਭ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਦੋਂ 

ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦੀ ਮਿ੍੍ਤੂ ਹੋ ਚੁਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਂਡਵ 

ਹਿਮਾਲਾ ਪਰਬਤ 'ਤੇ ਬਰਫ਼ ਵਿਚ ਗਲ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 

ਪਰੀਕ੍ਸ਼ਿਤ ਰਾਜ-ਗੱਦੀ ਉਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੀਕ੍ਸ਼ਿਤ 

ਕਲਿਯੁਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਯੁਗ ਦੇ ਆਰੰਭ 
ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, 

ਜਦੋ ਤਕ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁੱਧ-ਕਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 

ਕਲਿਯੁਗ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ 4, 32, 000 

ਵਰ੍ਹੇ ਦਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮਨੌਂਖ ਦੀ ਉਮਰ 100 ਵਰ੍ਹੇ 
ਅਨੁਮਾਨੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਤੇ ਨੋਕੀ ਦਾ ਕੇਵਲ ਚੌਥਾ 

ਭਾਗ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ 

ਯੁਗ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੀ ਅਧਿਕ ਹਾਨੀ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇਸ ਨੂੰ 
ਨੀਚ ਯੁਗ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਸੈਤਾਂ , ਭਗਤਾਂ 

ਨੇ ਇਸ ਯੁਗ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਕ 

ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਣ ਹਨ। ਇਕ ਇਹ ਕਿ 

ਸੈਤ ਅਤੇ ਭਗਤ ਲੋਕ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਯੁਗ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੂਜਾ 

ਇਹ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਉਤੇ ਬਲ ਦੇਣ ਲਈ 
ਇਸ ਯੁਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਘਾੜਿਆ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲਿਯੁਗ ਵਿਚ ਧਰਮ 

ਕੜਾਹ-ਪ੍ਸਾਦਿ 

ਦੀ ਕੇਵਲ ਇਕ ਕਲਾ (ਸ਼ਕਤੀ) ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੁਗ 
ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੈਯੋਗ ਪਾਪਤ 

ਕਰਨਾ ਸੈਭਵ ਨਹੀਂ- ਕਲਕਾਲ ਆਹ /ਇਕ ਕਲ ਰਾਥ/ 

ਬਿਨ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕਿਨ ਨ ਭਾਥੀ/ਮਨਮਾਂਖ ਕੂੜਾ ਵਰਤੈ ਵਰਤਾਰਾ 
ਬਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭਰਮ ਨ ਜਾਈ ਹੈ /(ਗੁ. ਰੰ. ੧੦੨੪)। ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਕਲਿਯੁਗ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਧਾਰਣਾ ਹੈ ਕਿ 

ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਲਿਯੁਗ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ 

ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਤੀਰਥ 

ਉਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਕਲਿਯੁਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਇਹ ਹਨ 

ਕਿ ਉਸ ਯੁਗ ਵਿਚ ਸੱਚੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 

ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਪੋ-ਧਾਮਾਂ ਵਿਚ ਤਪਸਿਆ ਨਹੀਂ 

ਹੁੰਦੀ, ਹਰਿ-ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਪਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ- ਸਤ 

ਦੇਸ ਨ ਆਇਆ ਸ਼ਣੀਆ ਤੀਰਥ ਪਾਸਿ ਨ ਬੰਠਾ/ ਦਾਤਾ 

ਦਾਨੁ ਕਠੇ ਤਹ ਨਾਹੀ “ਹਲ ਓਸੇ ਨ ਬੰਠਾ/ ਲੇ ਕੇ ਸਤ 

ਕਠੇ ਸੋਂ ਛਨੈਨੈ ਤਪ ਘਰ ਤਪ ਨ ਹੋਈ/ ਜੇ ਕੌ ਨਾਉਂ ਲਏ 

ਬਦਨਾਵਾਂ ਕਾਲ ਕੰ ਲਖਣ ਏਈ /.... (ਗੁ. ਰੈ. ੯੦੨)। 

ਸਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਲੋਕ ਅਧਰਮ 

ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਣ, ਉਥੇਂ ਉਦੋਂ ਕਲਿਯੁਗ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸਮਝਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਲਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਠੌਂਖ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 

ਅਨੁਸਾਰ ਯੁਗ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਕਲਿਜੁਗ : ਵੇਖੋ “ਕਲਿਕਾਲ'। 

ਕਲ੍ਹਸਹਾਰ : ਇਕ ਭੱਟ-ਕਵੀ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ-ਜਸ ਦੇ 54 
ਸਵੈਯੇ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਵੇਖੋ ਸਵਈਏ ਭਟਾਂ ਕੇ।” 

ਕੜਾਹ-ਪ੍ਰਸਾਦਿ : ਸਿੱਖ ਧਰਮ-ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ 

ਕੜਾਹ ਜੋ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 

ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲ-ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਕਰਕੇ 
ਉਸ ਦਾ 'ਸੀਤ ਪ੍ਰਸਾਦ” ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਆਰਭ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ 

ਕੀਤਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਵਸਰਾਂ ਉਤੇ ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 

ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਆਮ ਤੌਰ 

'ਤੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਗਿਆਸੂ ਘਰੋਂ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ 
ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੀ ਬਣਾਉਣ- ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕੁ ਪੁਰਾਤਨ ਗੁੰਥਾਂ ਵਿਚ 
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ਉਲੋਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ “ਤਨਖਾਹਨਾਮਾ” ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ 

ਹੈ- ਕੜਾਹ ਕਰਨ ਕਾਂ /ਥਧਿ ਸ਼ਨ ਲੀਲੰ/ ਤੀਨ ਭਾਗ ਕੌ 

ਸਮਸਰ ਕਨਜੰ/ ਲੰਪਨ ਆਗੈ ਬਹੁਕਰ` ਦਨੰ/ ਮਾਂਜਨ ਕਰ 

ਭਾਂਜ਼ਨ ਧੋਵਨੀਜੈ / ਕਰ ਸ਼ਨਾਨ ਘਾਵੜ੍ ੂੰ ਹੰ/ ਵਾਹਗੁਰੂ /ਲੈਨ 

ਅਵਰ ਨ ਕਹੰ/ ਕਰ /ਤਿਆਰ ਚੱਕਾ ਪਰ ਧਰੈ/ ਚਾਰ ਓਰ 

ਕਰਤਨ ਘਹਿ ਕਠੈ /'ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ” ਵਿਚ ਭਾਈ ਸੋਤੋਖ 

ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ- ਪਾਵਨ ਤਨ ਪਾਵਨ ਕਰ ਥਾਨ / 

/ਘਤਾ ਮੰਦਾ ਲੇ ਖੰਡ ਸ਼ਾਨ / ਕਾਰ ਕੜਾਹ ਜਪੁ ਪਾਠ ਸ਼ ਠਾਨੰ / 

ਗੁਰਪ੍ਰਸ਼/ਦ ਅਰਦਾਸ ਝਥਾਨੰ / 

ਕੜਾਹ ਨੂੰ “ਪ੍ਰਸਾਦ” ਵਜੋ' ਵੰਡਣ ਦੀ ਰੀਤ ਕਈ ਹੋਰ 

ਧਰਮਾਂ ਜਾਂ ਸੈਪ੍ਰਦਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 

ਲਈ ਇਹ ਰੂੜ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 

ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਪ੍ਸਾਦ ਉਚਿਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਕਾਇਆ : ਵੇਖੋ 'ਮਨੌਖ ਸਰੀਰ”। 

ਕਾਸ਼ੀ : ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ 'ਬਨਾਰਸ” (ਵੇਖੋ) ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ 

ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ “ਵਾਰਾਣਸੀ” ਦਾ ਹੀ ਵਿਗੜਿਆ 

ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰੀਆਂ 

ਵਿਚੋ ਪ੍ਮੁਖ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਪ੍ਰਾਚੀਨ “ਕਾਸ਼ੀ” ਨਗਰ ਦਾ 

ਇਤਿਹਾਸ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਧਿਕ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। 

ਬੌਧ-ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਆਦਰ-ਪੂਰਵਕ 

ਸਥਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੌਧ-ਗਯਾ ਵਿਚ ਨਿਰਵਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ 

`ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਿਖਿਆਨ 

ਇਸ ਨਗਰ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਥੇ ਬੌਧੀ ਸਤੂਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 

ਸਾਰਨਾਥ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਹੈ। ਜੈਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਨਗਰ 

ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਤੀਰਥਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ 

ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਹੈ। 
ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਨਗਰ 

ਦੇ ਮਹਾਤਮ ਦਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਸੈਬ਼ੈਧੀ ਬਹੁਤ 

ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 

ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 

ਅਜਾਤਸ਼ਤਰੂ ਨੇ ਇਥੇ ਬ੍ਰਹਮ-ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਅਗਨੀ-ਵਿਦਿਆ 

ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਵਿਦਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਬੀਨ ਸੀ। 

“ਸਕੰਦ-ਪੁਰਾਣ' ਦੇ 'ਕਾਸ਼ੀ-ਖੰਡ” ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ 

ਨਗਰੀ ਦੇ ਪੰਜ ਨਾਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ “ਵਾਰਾਣਸੀ”, ਕਿਉਂਕਿ 
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ਵਰਣਾ ਅਤੇ ਅਸੀ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਦੂਜਾ 

“ਕਾਸ਼ੀ', ਜੋ ਕਾਸ਼ ਧਾੜੂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ 

ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨੌਂਖ ਦੇ 

ਮੁਕਤੀ-ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਥੇ ਸ਼ਿਵ ਦੀ 

ਜੋਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ “ਅਵਿਮੁਕਤ', ਕਿਉਂਕਿ 

ਇਹ ਪਾਪਾਂ (ਅਵਿ) ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਗਰੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ “ਆਨੰਦਕਾਨਨ', 

ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਅਤਿ ਪ੍ਿਯ ਹੈ ਅਤੇ ਆਨੰਦ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਪੰਜਵਾਂ 'ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ” ਅਥਵਾ ਮਹਾਸ਼ਮਸ਼ਾਨ, 

ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਰਣ ਉਪਰੰਤ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 

ਨਗਰੀ ਹੈ। ਇਥੇ 'ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ” ਪੋੌਤ-ਭੂਮੀ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ 

ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਲੋ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਇਥੇ 

ਸ਼ਵ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪੰਜੇ 

ਨਾਂ ਸਮਾਨਾਂਰਥਕ ਹਨ ਪਰ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਸ਼ੀ, ਵਾਰਾਣਸੀ 

ਅਤੇ ਅਵਿਮੁਕਤ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ-ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਦਸਿਆ 

ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਾਲ ਸੈਬੈਧਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਣ 

ਇਸ ਨੂੰ 'ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ” ਜਾਂ 'ਸ਼ੈਕਰਪੁਰੀ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਕਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋਇਆ 

ਕਿਹਾ ਹੈ- ਤਟ ਤਰਲ ਦੇਵ ਦੇਵਾ/ਨਿਆ ਕੰਦਾਨ਼ ਮਥੁਰਾ ਕਾਸ/ 

ਕੀਟ ਤੇਤਨਸ਼ਾ ਦੇਵਤੇ ਸਣ /ਏਂਦ੍ਰੇ ਜਾਸੀ /(ਗੁ. ਗੰ. ੧੧੦੦)। 

ਧਾਰਮਿਕ ਦ੍੍ਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕ ਮਹੱਤਵ 

ਹੈ। ਬ੍ਹਮ-ਹਤਿਆ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼ਵਰ 

ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਕੇਵਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ 

ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਇਥੇ 

ਇਕ ਸੌ ਮੰਦਿਰ ਸਨ। ਇਕ ਮੰਦਿਰ ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ ਮਹੇਸ਼ਵਰ 

ਦੀ ਇਕ ਸੌ ਫੁਟ ਉੱਚੀ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸੀ। ਬਾਦ ਵਿਚ 

ਇਥੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਗਈ । 

ਔਰੈਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇਥੋਂ' ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੰਦਿਰ ਤੁੜਵਾਏ 

ਅਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਂ 

“ਮੁਹੰਮਦਾਬਾਦ” ਰਖਿਆ ਜੋ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਥੋਂ 

ਦੇ ਸਰਵ ਪ੍ਰਮੁਖ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ, ਔਰੈਗਜ਼ੇਬ 

ਦੁਆਰਾ ਤੁੜਵਾਏ ਜਾਣ ਤੋ ਬਾਦ, ਲਗਭਗ ਇਕ ਸੌ ਵਰ੍ਹੇ 

ਤਕ ਯਾਤੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਉਤੇ 
ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਮੰਦਿਰ 

ਅਠਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਰਾਣੀ ਅਹਲਿਆ ਬਾਈ 

ਹੋਲਕਰ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। 

ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਯਾੜ੍ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਥੋਂ 

ਦੇ ਪੰਜ ਤੀਰਥਾਂ (ਦਸ਼ਾਸ਼ਵਮੇਧ, ਲੋਕਾਰਕ , ਕੇਸ਼ਵ, ਬਿੰਦੁਮਾਧਵ 
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ਅਤੇ ਮਣੀਕਰਣਿਕਾ) ਦੀ ਯਾੜ੍ਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਰਖਦੀ 

ਹੈ। ਲਗਭਗ 80 ਕਿ. ਮੀ. ਲੈਬੀ ਇਸ ਯਾਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਯਾੜ੍ੀ ਮਣੀਕਰਣਿਕਾ ਕੇਦਰ ਤੋਂ` ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਕਾਸ਼ੀ ਦੀ 

ਅਰਧ-ਵਿਿਤ-ਆਕਾਰ ਵਿਚ ਪਰਿਕ੍ਮਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ 

ਮਣੀਕਰਣਿਕਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਤ੍ਹਾ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 

ਮੁਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਮੱਧ-ਯੁਗ ਵਿਚ ਸੁਆਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ, ਸੈਤ ਕਬੀਰ, 

ਸੈਤ ਰਵਿਦਾਸ ਆਦਿ ਨੇ ਕਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ 

ਬਣਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿਚੋਂ' ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ, 
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇਥੇ ਆਏ ਸਨ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾੜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੋਬੋਧਿਤ ਕਈ ਗੁਰੂ-ਧਾਮ ਇਥੇ ਮੌਜੂਦ 
ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 
ਵਿਚ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਬਾਦ ਵਿਚ 'ਨਿਰਮਲ ਸੈਪ੍ਦਾਇ” ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। 

ਕਾਜ਼ੀ : ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਝਗੜਾ ਨਿਬੇੜਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ 

ਇਸਲਾਮਿਕ ਧਰਮ-ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਜ਼ੀ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 

ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। 

ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਖ਼ਲੀਫ਼ਿਆਂ ਦੇ 

ਅਧੀਨ ਸੀ, ਪਰ ਕੌਮ ਦੀ ਅਧਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਾਜ 

ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ (634-644 ਈ.) ਨੇ 

ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੁਝ ਕਾਜ਼ੀ (ਨਿਆਂ-ਅਧਿਕਾਰੀ) ਨਿਯੁਕਤ 

ਕੀਤੇ । ਪਰ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣ ਦਾ ਕੌਮ ਆਪਣੇ 

ਪਾਸ ਹੀ ਰਖਿਆ। ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ 

ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ, ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਖੋਂ' ਪਰੋਖੇ ਨਾ 
ਕਰਨ , ਪੱਖਪਾਤ ਨ ਕਰਨ, ਨਿਰਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ । ਪਹਿਲਾਂ 

ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾ ਚੁਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ 

ਉਤੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਬਾਰ ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਸੀ। 

ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਧਦਾ 
ਗਿਆ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ' ਸਮਸਿਆਵਾਂ/ਝਗੜੇ ਵੀ ਵਧਦੇ ਗਏ 

ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਜਾਂ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਤੇ ਜਨ- 

ਸਾਧਾਰਣ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 
ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਖੇਤਰ 

ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। 

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਦ 

ਵਿਚ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਨੇ ਜਨ-ਸਾਧਾਰਣ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ 

ਕਾਦਰ/ਕਾਦਿਰੁ 

ਸੁਲਝਾਣ ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪੁਰਦ 

ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨ-ਸਾਧਾਰਣ ਵਿਚ ਬੜਾ ਆਦਰ 

ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਕੀਤੀ 

ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਰ੍ਰ੍ਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਕਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਵਲ 

ਸੈਕੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ- ਸੋਈ ਕਾਜੀ ਸੰਡਨਿ ਆਪ 

ਤਾ/ਜੇਆ /ਏਕ ਨਮ ਕੰਆ ਆਧਾਨੋ /(ਗੁ. ਰੋ. ੨੪)। ਗੁਰੁ 

ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਸਤਿ ਮਾਰਗ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ “ਕਾਜੀ” ਦਸਿਆ ਹੈ- ਸ਼ਚੁ ਕਮਾਵੈ ਸੋਈ ਕਾਜ? / 

(ਗੁ. ਗੰ. ੧੦੮੪)। ਰ੍ 

ਕਾਂਤੀ (ਕਾਂਚੀ), ਪੁਰੀ : ਹਿੰਦੂ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਪਵਿੱਤਰ ਪੂਰੀਆਂ 
ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਦਰਾਸ ਤੋ 72 

ਕਿ. ਮੀ. ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਪੈਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਹਰਿ (ਵਿਸ਼ਣੂ) 
ਅਤੇ ਹਰ (ਸ਼ਿਵ) ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 
ਇਹ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਿਵ-ਕਾਂਚੀ 

ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਵਿਸ਼ਣੂ-ਕਾਂਚੀ। ਇਕ ਦੰਦ-ਕਥਾ 
ਅਨੁਸਾਰ ਇਥੇ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ 

ਘੋਰ ਤਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਇਥੇ ਇਸੇ ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਨਗਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ 

ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋ ਮੌਜੂਦ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕਾ ਕਾਂਚੀਵਰੇ 

ਨਗਰ ਉਸੇ ਨਗਰ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 
ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਨਗਰ ਮਦਰਾਸ ਪਾਂਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋ' ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ 

ਸੀ। ਬੰਧ-ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਇਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ 

ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਜੋਂ ਬੇਜੋੜ ਹਨ। ਸ਼ਿਲਪ- 

ਕਲਾ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਪੱਲਪ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੇਣ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ 
ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 'ਕਾਂਤੀ” ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ- ਗੰਗਾ ਜਮੁਨਾ 
ਕੌਲ ਕੰਦਾਰਾ/ ਕਾਨੀ ਕਾਂਤਾ ਪੁਗੀਂ ਦੁਆਰਾ /(ਗੁ. ਰੀ. ੧੦੨੨)। 

ਕਾਦਰ/ਕਾਦਿਰੁ : ਅਰਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ 

ਹੈ- ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਕਤੀਵਰ, ਸਮਰਥਾਵਾਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 

ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ ਵਜੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 

ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ “ਆਸਾ ਕੀ 

ਵਾਰ” ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ- ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰ ਦੇ ਜੀਆ 

/ਓਹਜਕੁ ਸੰਥਾ/ਹਿ/ (ਗੁ. ਰੈ. 8੭੫); ਸਭਾ ਡੋਲੀ ਕਾਦਗ/ਤਾ ਤੂੰ 

ਕਾ/ਦ੍ਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕਾਂ ਨਾਈ ਪਾਠਾਂ /(ਗੁ.ਰੀ. ੪੬੪)। ਕਾਦਿਰ 

ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਿਰਜਕ ਅਤੇ ਸੈਚਾਲਕ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕੁਦਰਤ 

ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ , ਆਪ ਵਿਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ-- 
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ਕਾਦ/ਰਿਤ' ਕਾਨ ਕੰ ਵਸਿਆ ਸੇਇ। ਵੇਖੋ 'ਕੁਦਰਤ”। 

ਕਾਨੜਾ ਰਾਗ : ਇਹ ਇਕ ਪੁਰਾਤਨ ਰਾਗ ਹੈ। ਸੈਗੀਤਕਾਰਾਂ 
ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਚੀ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਦੇ 
ਦਰਬਾਰੀ ਸੈਗੀਤਕਾਰ ਤਾਨਸੈਨ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ 
ਕੀਤਾ। ਫਲਸਰੂਪ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਗਾਏ ਇਸ ਰਾਗ ਨੂੰ “ਦਰਬਾਰੀ 

ਕਾਨੜਾ” ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲਗਾ। ਉਂਜ ਇਹ ਆਸਾਵਰੀ ਠਾਟ 

ਦਾ ਖਾੜਵ ਸੈਪੂਰਣ ਰਾਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 
ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੈਗੀਤਕਾਰਾਂ ਦੇ 

ਕਈ ਭੇਦ ਦਸੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਰ੍੍ਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਇਹ ੨੮ਵੇ' 

ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਦਰਜ ਹੈ। 
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ਚਉਪਦੇ , ਛੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, ਇਕ ਛੰਤ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮ. 

੪ ਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ-ਬਾਣੀ ਪ੍ਕਰਣ ਵਿਚ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 

ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। 

ਕੁਲ 62 ਚਉਪਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 12 ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ 

ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਛੇ ਵਿਚ ਦੋ-ਦੋ ਅਤੇ ਛੇ ਵਿਚ ਚਾਰ-ਚਾਰ 

ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਜੁੱਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 

ਸਾਧ-ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਕਰਨ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਮਨ ਵਸ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ੇ ਤੋੱ 

ਖੁੰਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਸ 

ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਦਾ ਅੰਦਰ ਵਸਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਲਿਖੋ 50 ਚਉਪਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 
38 ਦੋ-ਦੋ ਪਦਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਦੋ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਪਦਿਆਂ ਵਾਲੇ 

ਅਤੇ 10 ਚਾਰ-ਚਾਰ ਪਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ 

ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ 

ਕੀਤੀ ਹੈ।ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ, ਗੁਰੁ ਦੀ ਮੱਦਦ, ਸਾਧ-ਜਨਾਂ 

ਦੀ ਸੈਗਤ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਿਆਗ, ਮਨ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਆਤਮ- 

ਸਮਰਪਣ, ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਆਦਿ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਠੌਖ ਦਾ 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਉੱਧਾਰ ਸੰਭਵ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਆਪਣੀਆਂ ਛੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਦੇ ਛਕੇ 

ਵਿਚ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਸਦੇ ਹਨ 

ਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਆਦ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੁਆਦ ਭੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਭਗਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਗੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੂੰ 
ਬੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜਾਗਿਆ ਮਨ ਫਿਰ 
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ਮਾਇਆ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਫਸਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ 

ਜੀਵਨ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾ 
ਇਥੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਇਕ 

ਛੰਤ ਸੈਕਲਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚ 

ਵਿਚ ਮੋਖ-ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਮ ਰਾਹੀਂ ਸੈਭਵ ਦਸ ਕੇ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 

ਹਨ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ “ਕਾਨੜੇ ਰਾਗ ਕੀ ਵਾਰ ਮ. ੪' (ਵੇਖੋ) 

ਦਰਜ ਹੈ। 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੇ ਇਕੋ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਨਾਮਦੇਵ 

ਜੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਕੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦਾ 

ਹੈ- ਝਸੰੰ ਘਟ ਘਟ ਲੀਪ ਨ ਛੀਪੈ/(ਗੁ. ਰੀ. ੧੩੧੮)। 

ਕਾਨੜੇ ਰਾਗ ਕੀ ਵਾਰ, ਮਹਲਾ ੪ : ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ 
ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆਂ ਹੈ- 'ਮੂਸੇ ਕੀ ਵਾਰ ਕੀ ਧੁਨੀ'। ਇਸ 
ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੂਸੇ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਵਰਣਨ 
ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਸਿੱਧੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ 

ਧੁਨਿ ਉਤੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ 

ਮੂਸਾ ਇਕ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਦਾ ਕਿਸੇ 
ਹੋਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਖਿਝ ਕੇ ਉਸ ਰਾਜੇ 

ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਗੇਤਰ ਸਮੇਤ ਪਕੜ 

ਲਿਆਉਂਦਾ । ਜਦੋ' ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਤੋ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੁਛੀ 

ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਨਿਸੈਗ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਸ ਨਾਲ 

ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਇਸ 

ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 

ਢਾਢੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। 

ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਚ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਤੁਕਾਂ ਦੀਆਂ 15 ਪਉੜੀਆਂ 

ਹਨ। ਹਰ ਪਉੜੀ ਨਾਲ ਦੋ-ਦੋ ਸਲੌਕ ਦਰਜ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ 

ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਉੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਸਲੋਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ 

ਤੁਕਾਂ ਤਕ ਹੈ। ਪਉੜੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬੀ 

ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਧ-ਭਾਖਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਿਲਦਾ 

ਹੈ, ਪਰ ਸਲੋਕ ਲਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੁਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ 

ਦੀ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 
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ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ 

ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਲਿਪਤ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 

ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨੈਤਿਕ ਮਾਰਗ ਉਤੇ 

ਚਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋ ਮੁਕਤ 

ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜਨਮ- 

ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਧੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ- ਕੋਈ ਗਾਵੈ ਕੌ ਸਣੰ 

ਕੰ ਉਚਾਰਨ ਸੁਨਾਵੰ/ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੈ ਮਨ 

/ਚੀਦਿਆ ਪਾਵੰ/(ਗੁ. ਰੰ. ੧੩੧੮)। 

ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ : ਵੇਖੋ 'ਮਹਾਨ-ਕੋਸ਼'। 

ਕਾਨ੍ਹਾ, ਭਗਤ : ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 
ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਭਗਤ ਕਾਨ੍ਹਾ ਕੌਣ ਸੀ? 

ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਕ ਦੋ 
ਪੁਰਾਤਨ ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਤਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲਗਦਾ 

ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਭਗਤ ਲੱਧਾ ਅਤੇ ਭਗਤ ਨਾਨੂੰ ਯਾੜਾ 

ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਪਠਾਣ ਦੇ ਦਸ ਪਾਉਣ ਉਤੇ ਪੂਰਵ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ 
ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਇਕ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਾਲਕ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ 

ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁਕ ਲਿਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ। 
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਔਰਤ ਦੇ ਦੁੱਧ ਉਤੇ ਪਾਲਿਆ 

ਗਿਆ, ਉਹ ਬਿਰਧ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਲਕ ਕਾਨ੍ਹ ਦੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਣ 

ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਥਣਾਂ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਉਤਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਵੱਡੇ 

ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਦਰਵੇਸ਼ੀ 

ਰੁਚੀਆਂ ਕਾਰਣ ਕਾਮਯਾਬ ਨ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ 
ਗੋਰਖੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਥੋਂ ਵੀ ਜਲਦੀ 

ਪਰਤ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਨਾਨੂੰ ਦੇ ਸੈਪਰਕ ਕਾਰਣ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 
ਅੰਤਰ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਬ੍ਹਮ-ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਦਰੀ 

ਕੇਦਾਰਾ ਦੀ ਯਾੜ੍ਾ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਲਸੀ ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ 

ਇਸਤਰੀ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਉਸ ਨੇ ਮਾਤਾ ਅਤੇ 

ਇਸ਼ਟ-ਦੇਵ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ-ਸਾਧਨਾ ਦੀ 
ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਉਹ ਉਸ ਦੇ 

ਸੇਵਕਾਂ/ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਈ। ਪੁਰਾਤਨ ਹੱਥ- 
ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ “ਸ਼ਬਦ ਸਲੋਕ ਭਗਤਾਂ ਦੇ' ਵਿਚ ਭਗਤ ਕਾਨ੍ਹਾ 
ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਲਗਭਗ 21 ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ 9 ਸਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਨਿਰਗੁਣਵਾਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਤਕ 

ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। 

“ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼” (ਸਰੂਪਦਾਸ ਭੱਲਾ) ਅਤੇ 'ਗੁਰੂਬਿਲਾਸ 

ਕਾਪੜੀ 

ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ੬” (ਪੰਨੇ, 83-84) ਵਿਚ ਉਲੇਖ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ 

ਕਾਨ੍ਹਾ ਨੇ ਜਦ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਬਾਣੀ ਦਾ 

ਸੈਕਲਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਿੰਨ ਹੋਰ 

ਭਗਤਾਂ/ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ (ਛਜੂ , ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਅਤੇ ਪੀਲੂ) ਨਾਲ 

ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਚੜ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਲਾਹੌਰੋ' ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ 
ਆਇਆ ਚਾਰ ਭਗਤ /ਤਹ ਠਾਂਹ ਰਹੋ ਕਾਨ੍ਹਾ ਛੂ ਜਾਨ / 
ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਪਲੇ ਭਗਾਤਿ ਮਨ ਮੈ ਭਗਤਿ ਗੁਮਾਨ। ਗੁਰੂ 

ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ 

ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਅਗੇ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ- ਓਹੀ ਨੇ ਸੈ 

ਓਹੀ ਠੇ/ ਜਾ ਕਉਂ ਬੋਦ ਪਰਾਨਾ ਗਾਵੈ' ਖੰਜਤ ਪੰਜ ਨ ਕੌਈ 

ਠੇ/ ਜਾਂ ਕੋ ਨਾਰਦ ਸ਼ਾਰਦ ਸ਼ੇਵੰ' ਸ਼ੇਵੈਂ ਦੇਵੀਂ ਦੇਵਾ ਨੇ / ਝਰਹਮਾ 

/ਵਿਸਨੁ ਮਹੇਸ਼ ਅਰਾਧੰ' ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕੀ ਸਵਾ 2ੋ/ ਕਹਿ ਕਾਨ੍ਹ ਾ 

ਮਮ ਅਸ ਸ੍ਰੂਪ ਅਪਰੰਪਰ ਅਲਥ' ਅਭੋਵਾ ਠੋ/ ਇਸ ਸ਼ਬਦ 

ਵਿਚ ਆਤਮ-ਗਰਵ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ 

ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 

ਕਾਨ੍ਹਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਥੋਂ ਵਾਪਸ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ 

ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ। ਉਹ 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹਾਕਮ ਪਾਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ 

ਲਈ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਪਰ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਏ ਇਕ ਹਾਦਸੇ 
ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਵੇਰਵੇ ਤੋਂ ਇਤਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਕਾਨ੍ਹਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 

ਕਈ ਅਨੁਯਾਈ ਸਨ। ਉਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਗਰਵ 

ਅਤੇ ਗੁਮਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਾਰਣ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ 
ਵਲੋਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨ ਸਮਝਿਆ 

ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਗਈ। 

ਕਾਪੜੀ : ਟਾਕੀਆਂ ਜਾਂ ਲੀਰਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਚੋਲਾ ਪਾਣ 
ਵਾਲੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸੈਪ੍ਦਾਇ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗੋਦੜੀ 

ਜਾਂ ਚੋਲੇ ਨਾਲ ਟੱਲੀਆਂ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾਗੇ 
ਸਾਧਾਂ, ਸੈਨਿਆਸੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਨੀਵੇ' ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਮਝੇ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਚਾਰ ਵੀ ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲੋਂ 

ਘਟੀਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਡੂੰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿੱਤਾ 

ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ 

ਪਤਿਤ ਜਾਂ ਨਿਕ੍ਰਿਸ਼ਠ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੈਬੰਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ-ਦੇਸਾਂਤਰਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰਨ 

ਦੀ ਥਾਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ 



ਕਾਫ਼ੀ 

ਦਿੱਤੀ ਹੈ- ਜੋਗੀ ਭੌਰਨੰ ਕਾਪੜਾੀ ਕਿਆ ਭਾਵਾਹ /ਦਿਸੰਤਰ / ਗੁਰ 

ਕਾ ਸ਼ਬਦੁ ਨ ਚੀਨ੍ਹਗੀੰ ਤਤ ਸਾਰ ਨੈਰੰਤਰ/(ਗੁ. ਗੰ. 8੪੧੯)। 

ਭਗਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਨੇ ਕਾਪੜੀ ਸਾਧ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ 

ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੀਰਥ-ਯਾਤ੍ਹਾ 

ਕਰਨੀ ਵਿਅਰਥ ਦਸੀ ਹੈ- ਕਾ/ਇ ਕਮੰਡਲੁ ਕਾਪੜੀਆ ਨੇ 

ਅਠਸਠਿ ਕਾ/ਇ /ਫ਼ਰਾਹੰ / ਦਾਤਿ 'ਤ੍ਲੇਂਚਨ ਸ਼ਨੁ ਰੰ ਪਾਣਾ 

ਕਣ ਬਿਨੁ ਗਾਹੁ ,ਕਿ ਪਾਹ/(ਗੁ. ਗੰ. ੫੨੬)। 

ਕਾਫ਼ੀ : ਕਾਫ਼ੀ” ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿਚ 

ਮਤ-ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੰ 

“ਮਹਾਨਕੋਸ਼' ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਸਦਿਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ 

ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਠਾਟ ਦੀ ਸੈਪੂਰਣ 

ਰਾਗਿਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਂਧਾਰ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਕੋਮਲ ਦੋਵੇਂ ਲਗਦੇ 

ਹਨ। ਨਿਸ਼ਾਦ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸੁਰ ਹਨ। ਪੰਚਮ 

ਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸੋੜਜ ਸੈਵਾਦੀ ਹੈ। ਗਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਦਿਨ ਦਾ 

ਚੌਥਾ ਪਹਿਰ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਧਮਾਰ ਨਾਉਂ ਦਿੱਤਾ 

ਹੈ।.... ਸੀ ਗੁਰੁ ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, 

ਕਿੰਤੂ ਆਸਾ, ਤਿਲੰਗ, ਸੂਹੀ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਿਖੀ 

ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਗੀਤ ਦੀ ਇਕ ਧਾਰਣਾ ਹੈ। 

ਅਰਬੀ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਿਛੋ ਚਲਣ ਵਾਲਾ, 

ਅਨੁਚਰ, ਅਨੁਗਾਮੀ। ਛੰਦ ਦਾ ਉਹ ਪਦ, ਜੋ ਸਥਾਈ (ਰਹਾਉ) 

ਅਤੇ ਜੋ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਗੀਤ ਦੇ ਤਾਲ ਵਿਸ਼ਾਮ ਪੁਰ ਆਵੇਂ, ਸੋਂ 

“ਕਾਫ਼ੀ” ਹੈ। ਇਹ ਛੰਦ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਜਾਤਿ ਨਹੀਂ , ਸੂਫ਼ੀ ਫ਼ਕੀਰ ਜੋ 

ਪ੍ਮ-ਰਸ ਭਰੇ ਪਦ ਗਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ 

ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਮੁਖੀਏ ਦੇ ਕਹੇ ਪਦ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ 

“ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪ੍ਸਿੱਧ ਹਨ। 

“ਕਾਫ਼ੀ” ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਛੰਦ ਨਿਸਚਿਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨ 

ਹੀ ਇਹ ਖੁਦ ਕੋਈ ਛੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੌਪਈ, ਤਾਟੌਕ ਆਦਿ 

ਛੰਦਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਡਾ. ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 'ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ” ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ 

ਕਾਫ਼ੀ ਨੂੰ “ਰਾਗਨੀ” ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ 

ਚਉਪਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਕਹਿਣੌ ਸੈਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ 

ਪਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 'ਸਾਹਿਤ ਦਰਸ਼ਨ” ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 

ਛੰਦ ਜਾਂ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਰ੍ 

`_ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ 'ਕਾਫ਼ੀ” ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੋਗ 

ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ 

400 ਕਾਬਲ 

“ਕਾਫ਼ੀ” ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਹਾਨੀ ਗੀਤ ਹੈ ਜੋ ਸੂਫ਼ੀ ਫ਼ਕੀਰਾਂ 

ਦੀਆਂ ਮਜਲਸਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ-ਧਰਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਚਉਪਦੇ ਅਥਵਾ ਸ਼ਬਦ 

ਅਤੇ ਵੈਸ਼ਣਵ ਜਾਂ ਸਗੁਣ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡਲੀਆਂ ਵਿਚ 

ਬਿਸਨਪਦੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।'ਕਾਫ਼ੀ' ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ 

ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੈਘਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ, ਸੈਭਵ 

ਹੈ, ਇਹ ਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰਜ਼ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਕਾਲਾਂਤਰ 

ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਗਿਨੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲੋਂ , ਤੀਜੇ , ਚੌਥੇ , ਪੰਜਵੇਂ 

ਅਤੇ ਨੌਵੇ' ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਲਿਖੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸੈਸਾਰਿਕਤਾ ਦਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗਣਾ, 

ਹਉਮੈ ਤੋ ਬਚਣਾ ਆਦਿ। 

ਕਾਬਲ : ਤਿਲੇਗ ਰਾਗ ਵਿਚ ਬਾਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ 

ਦਸਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਸੈਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ- ਪਾਪ 

ਕਾਂ ਜੰਵ ਲੰ ਕਾਸ਼ਲਹੁ ਧਾਇਆ ਜੋਠੀ ਮੰਗੰ ਦਾਨੁ ਵੰ ਲਾਲ਼ੋਂ / 

(ਗੁ. ਰੰ. ੭੨੨)। 

“ਕਾਬਲ” ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਗਰ 

ਹੈ ਜੋ ਕਾਬਲ ਨਾਂ ਦੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉਤੇ ਵਸੇ ਹੋਣ ਕਾਰਣ 

“ਕਾਬਲ” ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪੂਰਵੀ 

ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਖੇਤਰ ਕਾਬਲ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 

ਹੈ। ਇਹ ਨਗਰ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਨਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿਜਰੀ ਸੈਨ ਦੇ ਪੈੱਤੀਸਵੇ' ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਉਤੇ 

ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਮੰਗੋਲਾਂ 

ਨੇ ਇਸ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਬਾਦ 

ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਉਤੇ ਬਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ 

ਪਿਛੋਂ ਹੁਮਾਲੂੰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਪਾਸੋ' ਖੋਹ ਲਿਆ 

ਅਤੇ ਸੈਨ 1738 ਈ. ਵਿਚ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਜਿੱਤੇ 

ਜਾਣ ਤਕ ਇਹ ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ। 

ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ 

(ਦੁਰਾਨੀ) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ। 

ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ ਅੰਗ੍ੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ 

ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸੈਨ 1880 ਈ. ਵਿਚ ਅਬਦੁਰ 

ਰਹਿਮਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਵਜੋ' ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਅੰਗ੍ੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 

ਇਸ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਵਾ ਛਡ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤਾਂ 

ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। _ 

ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਮਲਾਵਰ ਇਥੋ ਹੀ ਯੋਜਨਾ-ਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ 



ਕਾਬਾ (ਕਾਅਬਾ) 

ਭਾਰਤ ਉਤੇ ਆਕ੍ਮਣ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਇਸ ਨਗਰ ਵਿਚ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਵੇਂ', ਛੇਵੇਂ ਅਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਗੁਰੂ 

ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੇਲੇ ਇਥੇ ਸਿੱਖ-ਧਰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਿਹਾ 

ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਕਾਬਲ ਦੇ 
ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮ-ਉਲੋਖ ਕੀਤਾ ਹੈ- ਭਾਨਾ ਮਲਹਣੁ ਜਾਣਨ 
ਕਾਬਾ/ਲ ਨੋਖ ਨਾਉਂ ਗੁਰਭਾਈ/(11/26)। 

ਕਾਬਾ (ਕਾਅਬਾ) : ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁਖ ਧਰਮ-ਸਥਾਨ 

ਜੋ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਕਾ ਨਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ 

ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ 

ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪਰੈਪਰਾ ਇਹ ਹੈ 
ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ (ਵੇਖੋ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਲੀ 

ਦੇਣ ਦੀ ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਉਪਰੇਤ ਆਪਣੇ 
ਪੁੱਤਰ ਇਸਮਾਈਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਧਰਮ-ਪ੍ਚਾਰ ਦੇ ਜਿਸ 

ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੈਚਾਲਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਾ 

ਆਰਭ ਕਾਅਬੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ 
ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਰੱਬ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰਖਣ ਵਾਲੇਂ 

ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਆ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ 

ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪ੍ਚਾਰ ਕਰਨ। 

ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕਾਅਬਾ 

ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਕ 

ਵਾਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰਖਵਾਈ 

ਗਈ ਦਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋੱ' ਪਹਿਲਾਂ 

ਕਾਅਬਾ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਬੁਤ ਸਥਾਪਿਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ 

ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਕ ਅੱਲ੍ਹਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਖਣ 

ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਹਟਵਾ 

ਦਿੱਤਾ। ਕਾਅਬੇ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸੈਨ 

1040 ਈ. ਵਿਚ ਰੂਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਸਮਾਨੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੁਰਾਦ 
ਚੌਥੇ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ 

ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। 

ਮਹਾਨ-ਕੋਸ਼ਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਅਬੇ ਦੀ “ਪੂਰਵ ਵਲ 
ਦੀ ਬਾਰੀ, ਜਿਧਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁਲਦਾ ਹੈ, 33 ਗਜ਼ ਲੈਬੀ ਹੈ, 

ਪੱਛਮ ਦੀ 31 ਗਜ਼, ਉੱਤਰ ਦੀ 22 ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਦੀ 20 

ਗਜ਼ ਹੈ। ਬੁਲਦੀ 35 ਫੁਟ ਹੈ। ਚਿਣਾਈ ਭੂਰੇ ਰੋਗ ਦੇ ਪੱਥਰ ਦੀ 
ਚੂਨੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ।” ਕਾਅਬੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ 
ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਫੁਟ ਉੱਚਾਈ ਤੇ ਸੈਗਿ-ਅਸਵਦ (ਕਾਲਾ ਪੱਥਰ) 

ਕਾਮ (ਦੇਵ) 

ਜੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਯਾੜ੍ੀ ਚੁੰਮਦੇ ਹਨ। 

ਕਾਅਬੇ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਰਿਕਰਮਾ ਹੈ ਜਿਸ 

ਵਿਚ ਯਾਤ੍ੀ ਬੜੇ ਸੌਖ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਅਬੇ ਦੀ 

ਇਮਾਰਤ ਕਾਲੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕਪੜੇ ਨਾਲ ਢਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 

ਉਤੇ ਕੁਰਾਨ ਵਿਚੋਂ ਆਇਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 'ਹੱਜ” 
ਦੇ ਅਵਸਰ ਉਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਇਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਸੈਤਾਂ , ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਮ-ਧਾਮ ਦੀਆਂ 

ਰੂੜ੍ਹ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਾਅਬੇ ਦੀ 

ਸਥਿਤੀ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਸੱਚੀ ਕਰਣੀ ਨੂੰ 

ਕਾਅਬਾ ਦਸਿਆ ਹੈ-- ਕਰਣਾ ਕਾਲ਼ਾ ਸਦ ਪਰ ਕਲਮਾ ਕਰਮ 

/ਨੈਵਾਜ /(ਗੁ. ਰੰ. ੧੪੦)। 

ਕਾਮ (ਦੇਵ) : ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਪੰਜ 

ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਇਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ 
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਣਾ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ। 

ਇਹੀ, ਵੈਦਿਕ ਦਰਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਦਾ 

ਮੂਲ ਕਾਰਣ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਵ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਅਭਿੰਨ 
ਅੰਗ ਹੈ। 

ਭਾਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਜਾਪਤੀ ਦੇ ਇਕਲਾਪੇ 

ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੋ ਭਾਗ ਕੀਤੇ ਗਏ। 

ਇਕ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਇਕ ਪੁਰਸ਼। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਸਪਰ 

ਆਕਰਸ਼ਣ ਕਾਮ ਭਾਵ ਦਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਪ੍ਕ੍ਿਤੀ ਦੇ 
ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ 

ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ 

ਇਸਤਰੀ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ 

ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹੈ। ਅਰਧਨਾਰੀਸ਼ਵਰ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ 

ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਿੜ੍ਹ ਕਰਾਉਣ 
ਲਈ “ਅਰਧਨਾਰੀਸ਼੍ਵਰ” ਸਰੂਪ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਭਾਰਤੀ ਵਿਚਾਰ ਪਰੈਪਰਾ ਕਾਮ ਨੂੰ ਪੇਮ ਦਾ ਦੇਵਤਾ 

ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਨਾਮਾਂਤਰ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਰ, ਮਨੋਜ, 

ਅਨੰਗ, ਮਦਨ ਆਦਿ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਰੋਸ, 
ਕਿਊਪਿਡ ਆਦਿ ਨਾਂਵਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਵੈਦਿਕ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਨਾ ਰੂਪ 
ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀ 
ਪੁੰਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਮਨਾ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
'ਅਥਰਵ-ਵੇਦ” ਵਿਚ ਕਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ 



ਕਾਮ (ਦੇਵ) 

ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ 

ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਇਸ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। 

ਕਾਮ ਦੇ ਜਨਕ ਅਤੇ ਜਨਨੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ 

ਮਤ ਪ੍ਚਲਿਤ ਹਨ। “ਤੈਤਿਰੀਯ-ਬ੍ਾਹਮਣ” ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 

ਧਰਮ-ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜੋ ਸ਼੍ਧਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਪੈਦਾ 

ਹੋਇਆ। “ਹਰਿਵੰਸ਼-ਪੁਰਾਣ” ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਲੱਛਮੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ 

ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਹਮਾ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋ, ਕਿਸੇ 

ਨੇ ਜਲ ਵਿਚੋਂ ਜੰਮਿਆ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਜਨਮਾ ਵੀ 

ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਂ 

“ਰਤਿ” ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵ ਤਪਸਿਆ ਵਿਚ ਲੀਨ ਸੀ 

ਤਾਂ ਕਾਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਬਤੀ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ। ਸ਼ਿਵ ਨੇ 

ਕੋਧਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਕਾਮ ਨੂੰ ਭਸਮ 

ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਦ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਦਯਾਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 

ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਅਤੇ ਰੁਕਮਿਣੀ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰ ਦਯੁਮਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਨਮ 

ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਪੁੱਤਰ “ਅਣਿਰੁੱਧ” 

ਅਤੇ ਇਕ ਪੁੱਤਰੀ 'ਤ੍੍ਸ਼ਾ” ਵੀ ਹਨ। 

ਕਾਮ ਅਪੱਛਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪਰੀਆਂ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ। ਇਸ 

ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਰੀਨੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕਮਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਚਿੱਲਾ 

ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਤੰਦ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੁਲ ਇਸ ਦੇ 

ਤੀਰ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੈਦਰ ਜਵਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਤੋਤੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਪੱਛਰਾਵਾਂ 

ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਮਕਰ-ਧੂਜ ਹੈ। 

ਭਾਰਤੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਕਾਮ ਨੂੰ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਆਧਾਰ 

ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥਾਂ (ਧਰਮ, ਅਰਥ, 

ਕਾਮ, ਮੌਕਸ਼) ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੁਆਰਾ 

ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। “ਛਾਂਦੋਗ੍ਯ- ਉਪਨਿਸ਼ਦ” (1/1/6) 

ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੋਨੀ-ਲਿਗ-ਸੈਯੋਗ ਰਹੱਸਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦ 

“ਓਅੰ” ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਹੈ। ਜਦ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 

ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਾਇਡ, ਜੁੰਗ, ਐਡਲਰ ਆਦਿ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ 

ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਮ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਉਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਠੌਖ ਦੇ ਮਨੌਮਈ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ 

ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। . 

ਕਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੋਂ ਦੋ ਰੂਪ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ- ਇਕ 

ਕਾਮ (ਦੇਵ) 

ਵਾਸਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਮ। ਕਾਮ ਦੇ ਵਾਸਨਾ ਵਾਲੋਂ ਰੂਪ ਵਿਚ 
ਦੁਖ ਜਾਂ ਖੇਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੰਮ ਸਦਾ ਸੁਖ ਅਤੇ 

ਆਨੰਦ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਧਰਮ ਸਾਧਕਾਂ ਨੇ ਵਾਸਨਾ 

ਦੇ ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ 
ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਸਨਾ ਨਾਲ ਵਿਕਾਰਾਂ 

ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੌਮਮਈ ਰੂਪ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ 
ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਧਰਮ-ਸਾਧਕਾਂ ਨੇ ਪੇਮ-ਭਗਤੀ ਦੀ 

ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬੜੀ ਕਠਿਨ ਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਚੇ ਪਰਮ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਸ ਭੇਂਟ 

ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ- ਲਓਂ ਤਉ ਪੁੰਮ ਖੋਲਣ ਕਾ ਚਾਉਂ / ਸ੍ਰ 

ਧ/ਡਿ ਤਲ? ਗਨੀ ਮੰਗੀ ਆਉ /(ਗੁ. ਰੈ. ੧੪੧੨)। 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਾਮ ਦੇ ਵਾਸਨਾ ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਦੀ 

ਮਨੋ-ਵਿਕਾਰ ਵਜੋ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ- ਕਾਲ ਫੌਸ /ਥੈਖ 

ਸਜ੍ਰ ਭਾਰ / ਨਾਮ /ਥਨਾ ਕੌਸ਼ੇ ਭਨ ਚਾਰ /(ਗੁ. ਗੰ. ੧੧੮੭)। 

ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਬਲਤਾ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਰੁਗਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਇੰਜ ਗਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੁਹਾਗਾ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਢਾਲ ਦਿੰਦਾ 

ਹੈ- ਕਾਲ ਲੌਹ ਕਾਇਆ ਕਉ ਗਾਲੰ/ ਸਿਓਂ ਕੰਚਨ ਸ਼ੋਹਾਗਾ 

ਢਾਲ਼ੰ/(ਗੁ. ਰੋ. ੯੩੨)। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ 
ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਾਮ ਨੂੰ ਸੈਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਕਾਂ 
ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮ ਦਾ ਡਰ ਕੇਵਲ 
ਸਾਧ-ਸੈਗਤਿ ਵਿਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ- ਹੈ 

ਕਾਮੰ ਨਰਕਾ /ਬਸ਼੍ਹਾਮੰ ਛ੍ਹ ਜੌਨ ਭਆਾਵਣਹ/ /ਚਤ ਹਰਣੰ 

ਤੌਲੌਂਕ ਗੰਮ੍ਹੰ ਜਪ ਤ੫ ਸੀਲ /ਝਿਦਾਰਣਹ / ਅਲਮ ਸ਼ਖ ਆਂਵਤਾ 

ਚੰਚਲ ਉਚ ਨਾਚ ਸ਼ਵਣਹ / ਤਵ ਡੈ /ਝਮੰ/ਚਤ ਸ਼ਾਧ ਸੰਗਮ 

ਓਟ ਨਾਨਕ ਨਾਰ/ਇਣਹ/(ਗੁ. ਗੋ. ੧੩੫੮)। 

ਕਾਮ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮਠੌਂਖ 

ਪਰ-ਇਸਤਰੀ ਵਲ ਝਾਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ 

ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਿਘਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਅਜਿਹਾ 

ਕਰਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖ ਨਹੀਂ 

ਰਿਹਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਅੱਖ ਤੋ ਕਿਵੇ' ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ 
ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ- ਦੇ/ਇ /ਕਵਾੜ ਅਨੇਕ ਪੜਦੇ 

ਮਹਿ ੫ਰ ਦਾਰਾ ਸੰਗਿ ਫਾਕੀ / /ਚੜ੍ ਗੁਪਤੁ ਜਲ ਲੰਥਾ 

ਆਾਗ/ਹ ਤਝ' ਕਾਉਂਣੁ ਪੜਦਾ ਤੰਰਾ ਢਾਕੇ /(ਗੁ . ਰੀ. ੬੧੬)। 

ਕਾਮ ਦੇ ਵਾਸਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਵ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ 

ਹੈ- ਤਨ ਆਹ ਕਾਨ ਕੰਠ ਹਉਂ ਅਮਤਾ ਕਾਂਨਨ ੫7 ਆੱਤ 

ਭਾਗ / ਗੁਰਨ/ਖ ਰਾਮ ਜਪਹੁ ਰਸ਼ ਰਸਨਾ /ਇਨ /ਇਿਧ ਤਰ ਤੂ 



ਕਾਮਧੇਨ 

ਤਾਗੰ/(ਗੁ. ਗੰ. ੧੧੨੫)। 

ਕਾਮਧੇਨ : ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਊ ਜਿਸ ਦਾ ਸੈਬੈਧ ਸਮੁੰਦਰ 
ਰਿੜਕਣ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ 

ਨਿਕਲੇ ਚੌਦਾਂ ਰਤਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ 

ਦੀਆਂ ਮਨੌਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਸੀ ਜਾਂਦੀ 

ਹੈ। ਇਹ ਗਊ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਗੋਂ ਸਪਤ- 

ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਪਾਸ ਹੀ 

ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਗਊ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ 
ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ 

ਆਪਸੀ ਖਿਚ-ਤਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਲਗ ਗਈ। 

'ਬਾਲਮੀਕਿ ਰਾਮਾਇਣ” ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿਤਰ ਨੇ 

ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਦੇ ਘਰ ਇਸ ਗਊ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਪਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿਚ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ 

ਨੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਪਾਸ ਇਸ ਗਊ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ 
ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ , ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ 

ਕਾਰਜ-ਕਾਰਣ-ਸੋਬੰਧ 

ਦੇਵ ਅਨੁਸਾਰ- ਪਾਰਜਾੜ /ਇਹ ਗਠਨ ਕੰ ਨਾ / ਕਾਮਧੰਨ 

ਹਾਰ ਹਨ ਗੁਣ ਗਾਮ / (ਗੁ. ਰੋ. ੨੬੫)। 

“ਕਾਲਿਕਾ-ਪੁਰਾਣ” ਦੇ ਇਕ ਆਖਿਆਨ ਵਿਚ 

ਉਪਰੋਕਤ ਬਿੱਤਾਂਤ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਕ੍ਸ਼ ਦੀ 

ਕੰਨਿਆ ਸੁਰਭੀ ਤੋ' ਕਸ਼ਯਪ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਰੋਹਿਣੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। 

ਰੋਹਿਣੀ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋ' ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੂਰਸੇਨ ਨਾਂ ਦੇ ਵਸੁ ਦੇ ਵੀਰਜ 

ਤੋਂ ਕਾਮਧੇਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇਕ ਵਿਸ਼ਈ ਵੇਤਾਲ 

ਕਾਮਧੇਨੁ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ 

ਬਲਦ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਕਾਮਧੇਨੁ ਨਾਲ ਭੋਗ ਕੀਤਾ। ਫਲਸਰੂਪ 

ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਇਕ ਵੱਡੇ ਕਦ-ਬੁਤ ਵਾਲੇ ਬਲਦ ਦਾ 

ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਲਦ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਵਾਹਨ ਬਣਿਆ। 

ਕਾਮਨਾ : ਸੈਸਕ੍ਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 
ਇੱਛਾ, ਚਾਹ, ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ। ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਵਿਚ ਰੁਚੀ 

ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਉਦਮ ਤੀਰਥ-ਯਾਤ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਗਊ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿਤਰ ਨੋ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ 

ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਅੰਤ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗਊ ਹਥਿਆ 
ਲਈ, ਪਰ ਗਊ ਉਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ 

ਮਾਲਕ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਪਾਸ ਆ ਗਈ। ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਤੇ 

ਆਪਣੀ ਰਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਸੈਨਿਕ ਦਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। 

ਵਿਸ਼ਵਾਮਿਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਹਿਤ ਜੰਗ ਕਰਨ 

ਦਾ ਉੱਦਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇ 

ਕੇ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 

ਵਿਸ਼ਵਾਮਿਤਰ ਨੂੰ ਬਾਹਮਣ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 
ਇਕ ਹੋਰ ਕਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਗਊ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ 

ਕਪਿਲਾ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਣੂ ਨੇ ਬ੍ਹਮਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਗੂ 

ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਗੂ ਤੋਂ ਜਮਦਗਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। 

ਜਦੋਂ ਕਾਰਤਵੀਰਯ ਨੇਜਮਦਗਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ 

ਗਊ ਬ੍ਰਹਮਲੋਕ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ । ਜਮਦਗਨੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ 
ਲਈ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਨੇ ਛਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਬਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਥਾਵਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ 

ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨਾਂ ਵੀ ਪ੍ਚਲਿਤ ਹੋ ਗਏ, 

ਜਿਵੇਂ ਕਪਿਲਾ, ਕਾਮਦੂ , ਸ਼ਵਲਾ, ਸੁਰਭੀ ਆਦਿ। 

ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਸੈਤਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ 

ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਦਸਦੇ ਹੋਇਆਂ ਉਸ 
ਲਈ “ਕਾਮਧੇਨੁ' ਦਾ ਉਪਮਾਨ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 

ਉਹ ਤੀਰਥਾਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਤਿਆਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦ ਤਕ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੋ ਹਉਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਦਾ 

ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ । 'ਸੁਖਮਨੀ” ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ 

ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ- ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਦੇਹ ਛੁਟੈ / ਗਰਝ ਗੁਮਾਨੁ 

ਨਮਨ ਤੇ ਹੁਟੰ/(ਗੁ. ਰੰ. ੨੬੫)। ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਵਿਚ ਵੀ ਗੁਰੂ 

ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਰਥਾਂ ਉਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ੀ 

ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕਲਵੜ੍ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਿਰਵਾਉਣ 

ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ 

ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ ਅਤੇ ਜਦ ਤਕ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ 

ਉਤਰਦੀ ਤਦ ਤਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕਲਿਆਣ ਸੈਭਵ ਨਹੀਂ- 

ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਗੱਥ ਜਾ/ਇ ਛਸਿਓ ਸਨ ਕਰਵਤ ਧਰਾਏ / 

ਮਨ ਕਾ ਮੰਛ ਨ ਉੱਤਨੈ /ਇਹ /ਸ/ਨ ਜੇ ਛਲ ਜਤਨ ਕਰਾਏ / 

(ਗੁ. ਗੰ. ੬੪੨)। ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਨਿਰਉਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਦਰਭਾਵ ਨੂੰ 
ਵਾਸਨਾ” ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲਗਾ ਹੈ। 

ਕਾਰਜ-ਕਾਰਣ-ਸੈਬੰਧ : ਅਨੇਕ ਕਾਰਣਾਂ ਵਿਚ ਜੋ 
ਅਸਾਧਾਰਣ ਅਤੇ ਵਿਆਪਾਰਵਾਨ ਕਾਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 

“ਕਾਰਣ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਅਸਾਧਾਰਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਾਰਜ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਵਿਚ 

ਸਾਖਿਆਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਾ। 

ਡੰਡਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਮਿਹਾਰ ਦਾ ਚਕ ਚਲਦਾ ਹੈ, 



ਕਾਰਣ-ਸਰੀਰ 

ਘੜੇ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ 'ਵਿਆਪਾਰਵਾਨ? ਹੋ ਕੇ ਸਾਖਿਆਤ ` 

ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਲਕੜੀ (ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਡੰਡਾ 

ਬਣਿਆ ਹੈ) ਕਰਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨ ਤਾਂ ਉਹ 

ਵਿਆਪਾਰਵਾਨ (ਯਰਧਕਧਜ) ਹੈ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਸਾਖਿਆਤ 

ਸਹਾਇਕ । 

ਜੋ ਕਾਰਜ (ਕਗਧੰ) ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਨੀਅਤ ਰੂਪ ਵਿਚ 

ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧ ਨ ਹੋਵੇ , ਉਸ ਨੂੰ 'ਕਾਰਣ” 

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਕਾਰਜ-ਕਾਰਣ ਸੈਬੰਧ ਸੈਗਤਿ ਅਤੇ ਅਸੈਗਤਿ ਉਤੇ 

ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਾਰਣ ਦੇ ਹੋਣ ਉਤੇ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਣ 

ਦੇ ਨ ਹੋਣ ਤੇ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਕ੍ਹਿਤੀ ਵਿਚ ਅਕਸਰ 

ਕਾਰਜ-ਕਾਰਣ-ਸੈਬੈਧ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਕ ਕਾਰਜ 

ਦੇ ਐਲੇਕ ਕਾਰਣ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕ 
ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਣਾਂ ਵਿਚੋ ਵਾਸਤਵਿਕ ਕਾਰਣ 

ਲਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਿਲ ਦੀ ਜਗਾ ਰੇਤ (ਬਾਲ) 

ਤੋਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਸੱਤਾ 

ਦਾ ਨਿਯਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਮ ਤੋਂ ਸਤ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ 

ਪ੍ਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਂਖ੍ਯ ਅਤੇ ਯੋਗ ਦਾ 

ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਪਰਿਣਾਮਵਾਦ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 

ਕਾਰਣ ਕਾਰਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਰਿਣਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਬਦਲਦਾ 
ਹੈ)। ਇਸ ਲਈ ਤਾਤਵਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਰਣ ਕਾਰਜ ਤੋ' ਵਖ 

ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ (ਗੁ. ਰੀ. 

੯੬੪) ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ- ਕਾਰਣ ਕਰਣ ਕਗੀਮ ਕੁਾਦਗ/ਤਾ 

ਤੰਨੀਆ / 

ਕਾਰਣ-ਸਰੀਰ : ਵੇਦਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਰੀਰ 

ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ- ਸਥੂਲ, ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਕਾਰਣ। ਅਵਿਦਿਆ 

ਨਾਲ ਯੁਕਤ ਆਤਮਾ ਨੂੰ “ਜੀਵ” ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੀਵ ਦਾ 

ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਭੌਤਿਕ ਤੱਤ੍ਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸੂਖਮ 

ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। 

ਜੀਵ ਦਾ ਕਾਰਣ ਸਰੀਰ ਅਵਿਦਿਆ ਹੈ। ਇਹ 

ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਥਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ 

ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਰਣ ਸਰੀਰ ਵਿਭਿੰਨ 

ਜਨਮਾਂ ਵਿਚ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਣ 
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ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਯੁਕਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਰਾਗ੍ਯ (ਜੀਵਾਤਮਾ) 

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਣ ਸਰੀਰ ਇਸ ਲਈ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 

ਪ੍ਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ਿਸਟ ਰੂਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਬੂਲ 

ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਤੋੱ 

ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਨੂੰ ਜਦ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਤਮ-ਸਰੂਪ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਤਦ ਅਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਬਣਿਆ “ਕਾਰਣ ਸਰੀਰ” ਵੀ ਨਸ਼ਟ 

ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਜੀਵ ਜਨਮ-ਮਰਣ ਦੇ ਬੋਧਨ ਤੋ ਸਦਾ 

ਲਈ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਾਰਣ 
ਸਰੀਰ ਅਰਥਾਤ ਅਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਕਟਣ ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 

ਹੈ। ਵੇਖੋ 'ਅਵਿਦਿਆ”। 

ਕਾਲ : ਭਾਰਤੀ ਧਰਮ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ 

ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਰਵ-ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ 

ਮੂਲ ਤਤ੍ਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਗਤ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ, 

ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਲਯ ਸੈਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਕਾਲ ਦੀ ਸਰਵਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਤੱਤ੍ਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਤਿਸ਼ਠਾ 

ਅਥਰਵ-ਵੇਦ (19/54,63) ਦੇ ਦੋ ਸੂਕ੍ਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਸਾਂਖ੍ਯ-ਦਰਸ਼ਨ, ਨਿਆਇ-ਦਰਸ਼ਨ, ਜੈਨ-ਮਤ, ਯੋ ਗ- 

ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂਤ ਵਿਚ “ਕਾਲ” ਦੀ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਢੰਗਾਂ 

ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੈਸ਼ੇਸ਼ਿਕ-ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਨੇ 

ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰਿਆ, ਗਤਿ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ 

ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। ਸੱਤਵਾਂ ਦੁਵ੍ਯ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਤੁਲਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

“ਵਿਸ਼ਣੂ-ਪੁਰਾਣ” (1/2/14) ਵਿਚ ਕਾਲ ਨੂੰ 

ਪਾਰਬ੍ਹਮ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।“ਹਾਰੀਤ” (ਪ੍ਰਥਮ ਸਥਾਨ , 

ਅ. 4) ਵਿਚ ਕਾਲ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਝਾਤ ਪਾਈ ਗਈ 

ਹੈ। ਉਥੇ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ- 

ਅਤੀਤ (ਭੂਤ), ਅਨਾਗਤ (ਭਵਿਸ਼) ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ। ਸਾਰੇ 

ਦੇਵਤੇ , ਰਿਸ਼ੀ, ਸਿੱਧ ਆਦਿ ਉਸ ਦੇ ਵਸ ਵਿਚ ਹਨ। ਕਾਲ 

ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਸਾਖਿਆਤ ਪਰਮੇਸ਼ੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, 

ਪਾਲਨ ਅਤੇ ਸਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਲ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ।ਉਹ 

ਪ੍ਤਿਪਾਲਕ ਵੀ ਹੈ। ਆਦਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮੇਂ' ਦੇ 

ਅਰਥ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ- ਗੱ /ਸੈਮਰਤ ਕਾਟੈ ਸੋ 

ਕਾਲ਼ /(ਗੁ. ਰ੍੍. ੮੦੭)। 



ਕਾਲਜਮਨ#/ਕਾਲਯਵਨ 

'ਭਾਗਵਤ-ਪੁਰਾਣ” (9/9/2) ਵਿਚ ਕਾਲ ਨੂੰ ਮਿ੍ਤੂ 
ਦਾ ਸਮਾਨ-ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਬਦ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 
ਦੇਵ ਨੇ ਵੀ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦਾ ਵਾਚਕ 
ਮੰਨਦੇ ਹੋਇਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ-- ਕਾਲ ਕੰ ਫਸੇ ਸ਼ਕਲ ਸਚ 

ਸਾਧਿਆ / (ਗੁ. ਰੋ. ੩੯੦)। 

ਕਾਲਜਮਨ/ਕਾਲਯਵਨ : ਸੈਤ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ 

ਦੁਆਰਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਬਾਰੇ ਕਾਲਯਵਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ 
ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਅਨੁਸਾਰ- ਜਰਾਸ਼ੀਹਿ 
ਕਾਲਜਮੁਨ ਸੰਘਾਨੇ / ਰਕਤਬਜੁ ਕਾਲਨਮ /ਝਿਦਾਰੇ / ਦੌਤ 

_ ਸੰਘਮਰ ਸੰਤਾ /ਨੈਸ਼ਤਾਨੇ / (ਗੁ. ਰੈ. ੨੨੪)। 

ਕਾਲਯਵਨ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਇਕ ਯਵਨ ਰਾਜਾ ਸੀ 
ਜੋ ਰਾਜਾ ਜਰਾਸੈਧ ਦਾ ਜਿਗਰੀ ਮਿੱਤਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਯਾਦਵਾਂ 
ਦੀ ਜਰਾਸੈਧ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ 

ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਥੁਰਾ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ 

ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ 'ਵਿਸ਼ਣੂ-ਪੁਰਾਣ” ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ 
ਵਾਰ ਗਾਰਗ੍ਯ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਲੋਂ ਨੇ “ਨਪੁੰਸਕ” ਕਹਿ ਕੇ 

ਵਾਜ ਮਾਰੀ। ਉਦੋ' ਉਥੇ ਯਾਦਵ ਵੀ ਖੜੋਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਇਸ 

ਵਿਅੰਗ-ਉਕਤੀ ਕਰਕੇ ਹਸਣ ਲਗੇ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ੀ ਬਹੁਤ 
ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਯਾਦਵਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ 

ਇਕ ਭਿਆਨਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਕਠੋਰ 
ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਕ ਪੁੱਤਰਹੀਨ ਯਵਨ ਰਾਜਾ ਉਸ ਦਾ 

ਸੇਵਕ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੋਪਾਲੀ ਅਪੱਛਰਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ 
ਸੈਯੋਗ ਤੋ' ਗਾਰਗ੍ਯ ਨੂੰ ਭੌਰੇ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਰੈਗ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤਰ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਯਵਨ ਰਾਜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸੋਂਪ ਕੇ 
ਬਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ “ਕਾਲਯਵਨ” 
ਰਖਿਆ ਗਿਆ। 

ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕਾਲਯਵਨ ਨੂੰ ਨਾਰਦ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾ 

ਕਿ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਯਾਦਵ ਹਨ। ਬਸ ਉਸ 

ਨੇ ਯਾਦਵਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਯਾਦਵਾਂ ਦੀ ਜਰਾਸੈਧ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। 

ਯਾਦਵਾਂ ਦੇ ਨਾਇਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਦੋਹਾਂ (ਜਰਾਸੈਧ 

ਅਤੇ ਕਾਲਯਵਨ) ਨਾਲ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਲੜਾਈ ਕਰਨਾ ਠੀਕ 

ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਕਾਲਯਵਨ ਅਗੇ 
ਭਜ ਪਏ ਅਤੇ ਉਸ ਗੁਫ਼ਾ ਵਿਚ ਜਾ ਵੜੇ ਜਿਥੇ ਮਚਕੁੰਦ 

ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਤਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ੀ ਉਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਆਪਣਾ 
ਬਸਤ੍ਹ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਆਪ ਲੁਕ ਗਏ। ਕਾਲਯਵਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 

ਕਾਲੀ, ਦੇਵੀ 

ਕਿ੍ਸ਼ਣ ਸਮਝ ਕੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਠੌਕਰ ਮਾਰੀ। ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਜਾਗ 
ਖੁਲ੍ਹ ਗਈ। ਉਠ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਕੋਧਵਾਨ ਦ੍੍ਸ਼ਟੀ ਨਾਲ 
ਕਾਲਯਵਨ ਵਲ ਦੇਖਿਆ; ਫਲਸਰੂਪ ਯਵਨ ਉਥੇ ਹੀ ਭਸਮ 
ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਭਿਆਨਕ 
ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਠਿਕਾਣੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। 

ਕਾਲਨੇਮ/ਕਾਲਨੇਮਿ : ਸੋਸਕ੍ਿਤ ਕਾਵਿ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣ 
ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ “ਕਾਲਨੇਮ” ਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਦੈੱਤਾਂ/ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ 

ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਵਣ ਦਾ 

ਮਾਮਾ ਸੀ। 'ਬਾਲਮੀਕਿ ਰਾਮਾਇਣ” ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਵਣ ਦੇ ਕਹੇ 

ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਹਨੂਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਉਤੇ ਮਾਰਨਾ ਪ੍ਵਾਨ ਕਰ 

ਲਿਆ ਕਿ ਰਾਵਣ ਹਨੂਮਾਨ ਦੇ ਮਰਨ 'ਤੇ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਕਾਲਨੇਮ 

ਨੂੰ ਦੇਏਗਾ। ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਕਾਲਨੇਮ ਸਾਧੂ ਦਾ ਭੇਸ ਧਾਰ 

ਕੇ ਉਸ ਪਰਬਤ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿਥੇ ਹਨੂਮਾਨ ਨੇ ਸੈਜੀਵਨੀ 

ਬੂਟੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਹਨੂਮਾਨ ਨੂੰ 
ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਟੀਆ ਵਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹਿਆ, 
ਪਰ ਹਨੂਮਾਨ ਉਥੋਂ ਖਿਸਕ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ 
ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਥੇ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਮਗਰਮੱਛ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਿਸ 

ਦੇ ਪੇਟ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਅਪੱਛਰਾ ਨਿਕਲੀ। ਉਸ ਨੇ ਹਨੂਮਾਨ ਨੂੰ 

ਕਾਲਨੇਮ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੋ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ। ਤਦ-ਉਪਰੋਤ 
ਹਨੂਮਾਨ ਕਾਲਨੌਮ ਕੋਲ ਪਰਤਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋ' ਫੜ ਕੇ 
ਅਜਿਹਾ ਘੁੰਮਾਇਆ ਕਿ ਰਾਵਣ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ 

ਤਖ਼ਤ ਕੌਲ ਜਾ ਡਿਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ। 

ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਲਨੇਮ ਦਾ ਬਿੱਤਾਂਤ ਵੀ 

ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਭਿਆਨਕ ਰਾਖਸ਼ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਰੋਚਨ 

ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਹਿਰਣ੍ਯਕਸ਼ਿਪੁ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ 

ਵਿਚੋਂ ਕਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਣੂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੇ 
ਜਨਮ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਰਗਟ ਹੌਇਆ। 
ਸੈਤ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਲਨੇਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਵੱਲੋਂ' ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ-- ਜਰਾਸ਼ੀਹ ਕਾਲਜਮੁਨ 

ਸੰਘਾਰੇ/ ਰਕਾਤਬੀ ਕਾਲ਼ਨੰਮ /ਝਦਾਨੇ/ ਦੌੜ ਸੰਘ ਸੰਤਾ 

/ਨਿਸ਼ਤਾਡੇ /(ਗੁ. ਰੋ. ੨੨੪)। 

ਕਾਲੀ, ਦੇਵੀ : “ਦੇਵੀ” (ਵੇਖੋ) ਅਤੇ 'ਸ਼ਾਕਤ-ਮਤ” (ਵੇਖੋ) 
ਪ੍ਸੈਗਾਂ#“ਆਖਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲੀ/ਕਾਲਿਕਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 
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ਨਾਮ-ਉਲੋਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ-ਮਤ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ 
ਦੇਵੀ ਉਪਾਸਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਪੂਜ੍ਯ ਦੇਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ 
ਬਾਰੇ “ਮਾਰਕੰਡੇਯ-ਪੁਰਾਣ” (ਅ. 81-82) ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ 

ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ੁੰਭ ਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਦੈੱਤ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ 
ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁਟ ਲਿਆ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ 

ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਅਗੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 

ਜਦ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਲਗੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ 

ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਗਈ। 

ਜਦ ਦੇਵਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦੇਵੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਲਗੇ 

ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ “ਪਾਰਬਤੀ” ਉਥੇ ਪਹੁੰਚੀ। 

ਪਾਰਬਤੀ ਵਲੋ' ਉਸਤਤ ਦਾ ਕਾਰਣ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ 

ਵਿਚੋਂ 'ਸ਼ਿਵਾ' ਪ੍ਗਟ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ 

ਦਾ ਕਾਰਣ ਦਸਿਆ। ਪਾਰਬਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ-ਕੋਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ 

ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ 'ਕੌਸ਼ਿਕੀ' ਪਿਆ। ਕੌਸ਼ਿਕੀ ਦੇ ਪਰਗਟ 

ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਪਾਰਬਤੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ 

ਹਿਮਾਲੇ ਉਤੇ ਰਹਿਣ ਲਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ “ਕਾਲਿਕਾ” 

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਅਗੇ ਚਲ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡ ਅਤੇ 

ਮੰਡ ਨਾਂ ਦੇ ਦੈੱਤਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਡੀ ਦੇਵੀ ਦਾ ਰੈਗ 

ਕਾਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਦੇ ਮਸਤਕ ਵਿਚੋ ਤਲਵਾਰ, ਫੰਧੇ 

ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਸਤਾਂ-ਅਸਤਾਂ ਸਹਿਤ ਭਿਆਨਕ ਰੁਪ-ਆਕਾਰ 

ਵਾਲੀ 'ਕਾਲੀ” ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਹੋਈ। 

ਤਾਂਤਿਕ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੈੱਤਾਂ ਤੋਂ 

ਬ੍ਹਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ 

ਲਈ ਮਹਾਕਾਲੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਕਾਲੀ ਨੇ ਤਾਰਾ 

ਦੇਵੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਦੇਵੀਆਂ ਦੀ 

ਉਤਪੱਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ ਦਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁਖ 

ਹੈ। 'ਕਾਲੀਤੰਤ” ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲੀ ਦਾ ਮੁਖ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, 

ਵਾਲ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਕਪਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਨਾਲ ਸਜੀ 

ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਨਰ-ਮੁੰਡ ਧਾਰਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਉਸ ਦਾ ਰੈਗ ਕਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਸਤ੍ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ-ਭੂਮੀ 

ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ। 

ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਕਈ ਸਰੂਪ 

ਪ੍ਚਲਿਤ ਹੋਏ , ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਕਾਲੀ, ਭਦੁਕਾਲੀ, ਰਕਸ਼ਾਕਾਲੀ, 

ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਕਾਲੀ ਆਦਿ, ਪਰ, ਅਸਲ ਵਿਚ, ਉਪਾਸਕਾਂ ਨੇ 

ਕਾਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਕਲਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਕਾਲੀ, ਨਾਗ 

ਡਾ. ਰਾਜਬਲੀ ਪਾਂਡੇਯ (ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ-ਕੋਸ਼') ਅਨੁਸਾਰ 

ਸ਼ਾਕਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅੱਠ ਮਾਤ-ਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਲੀ 
ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀ 
ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਂ ਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੀ ਜਾਂ ਭਵਾਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ 

ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਭਵਾਨੀ ਤੋ ਹੀ ਸ਼ੀਤਲਾ ਦਾ ਬੋਧ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ 
ਦਾ ਸੈਬੋਧ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਵਤਾ/ਦੇਵੀ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ 

ਹੋਣ ਲਗਾ। ਕਾਲੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿਕਾਸ-ਕੂਮ ਵਿਚ 

ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਬੈਗਾਲ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਆਦਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲੀ ਦੀ 

ਉਪਾਸਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿਚ 

ਕਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇਸਤਰੀ ਦੇਵੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 

ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਿਚ ਖੜਗ, ਦੂਜੀ 

ਵਿਚ ਦਾਨਵ ਦਾ ਸਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਰਦ ਮੁਦਾ 

ਅਤੇ ਚੌਥੀਂ ਅਭਯ ਮੁਦ੍ਹਾ ਵਿਚ ਪਸਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਨਾਂ 

ਵਿਚ ਦੋ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਕੁੰਡਲ , ਗਲੇ ਵਿਚ ਨਰ-ਮੁੰਡਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ, 

ਜੀਭ ਠੋਂਡੀ ਤਕ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ, ਵਾਲ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ 

ਅਤੇ ਲਕ ਨਾਲ ਦਾਵਨ-ਕਰਾਂ ਦੀ ਕਰਘਨੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਕਾਲੀ 

ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਉਂਦੀ ਹੋਈ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ 

ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਤਕ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵਿਚ 

ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲਦਾਇਕ ਹੈ। 
“ਦਸਮ-ਗੰਥ” ਵਿਚ ਚਿਤਰਿਤ ਕਾਲੀ/ਕਾਲਕਾ ਦਾ 

ਸਰੂਪ ਤਾਂਤਿਕਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਮੋਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। 
“ਸ਼ਿਵ-ਪੁਰਾਣ', ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ “ਮਹਾਕਾਲ” ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ 

ਚਿਤਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। “ਬਚਿਤ੍-ਨਾਟਕ” ਵਿਚ ਚਰਿਤ- 

ਨਾਇਕ ਵਲੋ' ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਵਿਚ “ਮਹਾਕਾਲ” ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ 

ਦੀ ਵੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਦਸੀ ਗਈ ਹੈ-- ਤਹ ਹਮ ਆਹਿਕ 

ਤਪ/ਨਿਆ ਸ਼ਾਧ/ ਮਹਾਕਾਲ ਕਾਲਕਾ ਆਰਾਧ / 

ਕਾਲੀ, ਨਾਗ : ਬਿੰਦਰਾਬਨ ਦੇ ਨੋੜੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਜਲ 
ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਿਆਨਕ ਨਾਗ ਜੋ 

ਭਾਗਵਤ, ਹਰਿਵੈਸ਼, ਵਿਸ਼ਣੂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਪੁਰਾਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 

ਕਦਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਗਰੁੜ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵਿਨਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਾਂ 

ਦੀ ਮਾਤਾ ਕਦਰੁ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣਾ ਵੈਰ ਸੀ। ਮਾਤਾ 

ਦੇ ਇਸ ਵੈਰ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿਚ ਰਖਦਿਆਂ ਗਰੁੜ ਜਿਥੇ ਵੀ ਕੋਈ 

ਸੱਪ ਵੇਖਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਗਰੁੜ ਹੱਥੋਂ ਦੁਖੀ ਸੱਪਾਂ ਨੇ 

ਬ੍ਹਮਾ ਅਗੇ ਆਪਣੀ ਰਖਿਆ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। 

ਬ੍ਹਮਾ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਰੁੜ ਨੂੰ ਹਰ ਮਸਿਆ 



ਕਾਵਿ-ਅਲੰਕਾਰ 

ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਕ ਸੱਪ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਪਰ ਕਾਲੀ 

(ਕਾਲੀਆ) ਨਾਗ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ੈਲਾ ਅਤੇ ਘਮੰਡੀ ਸੀ। ਇਹ 

ਗਰੁੜ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 
ਖਿਝ ਕੇ ਗਰੜ ਨੇ ਕਾਲੀ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਲੀ 

ਘਾਇਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹਿਤ ਉਥੋ` ਭਜਿਆ ਅਤੇ 

ਬਿੰਦਰਾਬਨ ਕੋਲ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਜਲ ਵਿਚ ਆ ਲੁਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 

ਇਹ ਸਥਾਨ ਗਰੁੜ ਦੇ ਭੈ ਤੋ' ਮੁਕਤ ਸੀ। ਉਥੇ ਇਕ ਵਾਰ 

ਮੱਛੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗਰੁੜ ਨੂੰ ਸੰਭਰਿ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਸਰਾਪ 

ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਥੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤਾਂ 

ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਗਰੜ ਦੇ ਉਥੇ ਨ ਆ ਸਕਣ 

ਕਾਰਣ ਕਾਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ 

ਲਗਾ। ਰ 

ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਕਾਰਣ ਉਥੋਂ ਦਾ ਜਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ 

ਹੋ ਗਿਆ, ਪਸ਼ੂ-ਪੰਛੀਆਂ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਸੇ ਨ 

ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੈਣ ਲਗਾ। ਬਿਦਰਾਬਨ ਵਾਸੀ ਵੀ ਉਧਰ ਨੂੰ 

ਜਾਂਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਡਰ 

ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਖੇਡਦੇ-ਖੇਡਦੇ ਕਾਲੀ ਵਾਲੇ 

ਜਲ-ਕੁੰਡ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਕੁਦ ਪਏ। ਨਾਗ ਨੇ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ 

ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਜਕੜ ਲਿਆ। 

ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ 

ਕਰਕੇ ਕਾਲੀ ਦੇ ਅੰਗ ਤਿੜਕਣ ਲਗੇ। ਨਾਗ-ਪਤਨੀਆਂ ਨੇ 

ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦੀ ਯਾਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਸੀ ਕਿ੍ਿਸ਼ਣ ਨੇ 

ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਜਾ ਵਸਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ _ 
ਨਾਲ ਹੀ ਗਰੁੜ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਕਿ 

ਉਸ ਦੇ ਫਣਾਂ ਉਤੇ ਸੀ ਕਿ੍ਸ਼ਣ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੇਖ ਕੇ 

ਗਰੁੜ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ 
ਦੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਸਰਵ-ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਦੁਆਰਾ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਲੀ ਨੂੰ ਨੱਥਣ ਦੀ ਘਟਨਾ 

ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਕਾਰਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ- 

ਜੀਆ ਓਪਾ/ਏ ਜੁਗਾਤਿ ਹ/ਠ ਕੀਨ ਕਾਲੀ ਨ/ਥ [ਕਿਆ ਵਡਾ 
ਭਾਇਆ /(ਗੁ . ਰੈ. ੩੫੦)। 

ਕਾਵਿ-ਅਲੈਕਾਰ : ਅਲੈਕਾਰਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ 

ਅਲੈਕਾਰ ਵਿਆਪਕ ਅਰਥ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਵਿ 

ਵਿਚ ਚਮਤਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਇਸ ਵਿਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਅਲੈਕਾਰ ਦਾ 

ਕਾਵਿ-ਅਲੈਕਾਰ 

ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਜਾਂ ਚਮਤਕਾਰ ਪ੍ਰ ਦਾਨ 
ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੈਕਾਰ ਸਾਧਾਰਣ ਕਾਵਿ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਣ 

ਰੂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਕਾਵਿ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ 
ਗੁਹਿਣ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਤਿ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੋਹ ਰਖਣ ਕਾਰਣ ਅਲੈਕਾਰਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ 

ਅਲੈਕਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਤਰ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। 

ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸੈਕਲਿਤ ਬਾਣੀ ਆਤਮ- 

ਅਨੁਭਵੀ ਸਾਧਕਾਂ ਦੇ ਸਵੱਛ ਮਨ ਦੀ ਸਰਲ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ 
ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਕਾਵਿ-ਸ਼ੋਭਾ ਵਿਚ 

ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਵਿ-ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲਭਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ 
ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲੈਕਾਰਾਂ ਪ੍ਤਿ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਪੁਕਾਰ ਦਾ 

ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ 

ਸੈਸਾਰਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਦ੍ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵਿਪਰੀਤਤਾ ਦੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਮ-ਕਾਂਡਾਂ 

ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਆਡੰਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ 

ਕਰਨ ਲਈ ਅਲੈਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਉਪਮਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ 

ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਅਲੰਕਾਰ 

ਕਾਵਿ-ਚਮਤਕਾਰ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹਠ-ਪੁਰਵਕ ਕੀਤੇ ਗਏਂ 

ਯਤਨ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ , ਸਗੋਂ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਨਾਲ 

ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਦੀ ਅਪ੍ਸਤੁਤ ਦੁਆਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ 

ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਹੈ। ਇਥੇ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਕੇ 

ਵਿਸਤਾਰ ਵਿਚ ਪੈਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਉਂਜ ਵੀ ਭਾਈ 

ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੈਨ 1924 ਈ. ਵਿਚ 'ਗੁਰੁਸ਼ਬਦਾਲਕਾਰ” 

ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸੈਭਾਵਿਤ 

ਅਲੈਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਪੁਕਾਸ਼ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ 

ਕੌਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਵਰਤੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ 

ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਥੇ ਇਤਨਾ ਦਸਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ 

ਕਿ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਅਲੈਕਾਰ ਅਧਿਕ ਵਰਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 

ਉਪਮਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇ' ਕੀਤੀ ਹੈ? 

ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਅਧਿਕਤਰ ਉਪਮਾ, 

ਰੂਪਕ, ਦਿ੍ਸ਼ਟਾਂਤ-ਉਦਾਹਰਣ ਆਦਿ ਸਦ੍ਿਸ਼ਤਾਮੂਲਕ 

ਅਲੈਕਾਰ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਮੂਨੇ ਵਜੋ' - (1) /ਜਿਉਂ 
ਸੈਨਾ /ਬੇਨੂ ਪਾਣਾੀਆੰ /ਤਓਂ ਸ਼ਾਕਤੁ ਮਠੰ /ਆਸ਼/(ਗੁ. ਰੀ. 

੫੯੭); (2) ਜੰਸਾ ਸੰਗ /ਲਿਸੀਆਰ ਸਉ ਹੈ ਨੇ ਤੈਸੋ ਹੀ ਇਹੁ 



ਕਾਵਿ-ਅਲੰਕਾਰ 

ਪਗਾਠ੍ਹ /(ਗੁ. ਗੰ. ੪੦੩); (3) ਕਰਮ ਧਰਤੀ ਸਗੰਰ ਲੁਗ 

ਅੰਤਾਰੇ ਲੋ ਲੋਵੈ ਸੌ ਖਾਤਿ / ਕਹ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਸੌਹ/ਹ ਦਰਵਾਨੇਂ 

ਮਨਮੁਖ ਸ਼ਦਾ ਭਵਾ/ਤ /(ਗੁ. ਰੀ. ੭੮); (4) ਗੜ ਕਾਰ ਆਨ 

/ਹਿਆਨੁ ਕਾਫੇ ਧਾਵੈ ਕੰਨ ਕਰਣਾ ਕਸ਼ ਆਈਆ / ਭਾਠਾਂ ਭਾਵਨ 

ਪ੍ੰਮ ਕਾ ਪੰਚਾ ਇਤੁ ਗੱਸ ਆਓ ਚੁਆਈਆ /(ਗੁ . ਰੀ. ੩੬੦)। 

ਉਪਰੋਕਤ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਟੂਕ ਵਿਚ ਉਪਮਾ ਅਲੈਕਾਰ 

ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਟੂਕ ਵਿਚ ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੇ 

ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਵੇਂ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਸੜੀ ਵਿਧੀ ਨ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, 

ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਲੰਕਾਰ ਬੀੜਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯੋਗਤਾ ਸੀ। 

ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲੈਕਾਰ ਮਨ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ 

ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਲੰਕਾਰ ਸਦ੍ਰਿਸ਼ਤਾ-ਮੂਲਕ ਹਨ ਅਤੇ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਪਮਾਨ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਜੀ ਅਤੇ 

ਮੌਲਿਕ ਚੋਣ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 
ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੁ ਪਰੋਪਰਾਗਤ ਉਪਮਾਨ ਵੀ ਵਰਤੇ ਹੋਏਂ 

ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਣਨ ਦਾ ਢੰਗ ਪਰੇਪਰਾ ਤੋ ਹਟਵਾਂ ਹੈ। 

ਉਂਜ ਬਾਣੀ ਵਿਚਲੇ ਅਧਿਕਾਂਸ਼ ਉਪਮਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਸ, 

ਜਨ-ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਅਤੇ 

ਪ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੇ 

ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਭੂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, 
ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸਮਈ ਅਤੇ 

ਕਲਾਤਮਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਪਮਾਨ ਪਾਠਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 

ਵਿਚ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੀਬਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਅਤੇ ਤੀਬਰ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਚੇਤ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ-ਰਸ ਦਾ 

ਬੜਾ ਪੌਰਕ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਉਪਮਾਨ-ਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਅਲੈਕਾਰ- ਯੋਜਨਾ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ 

ਦਾ ਮੂਲ ਰਚਨਾ-ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋ' ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਧੀ 

ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਮਾਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ 

ਸਾਧਾਰਣ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਉਪਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 

ਨਾਲ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਚਿੰਤਨ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ 

ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਨਿਘਾ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾ ਬਣ 
ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅਲੰਕਾਰ-ਯੋਜਨਾ ਕਾਵਿ- 

ਚਮਤਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ', ਸਗੋ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰ 

ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਰੁਪ, ਗੁਣ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ 

ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। 

335 ਕਾਵਿ-ਰੂਪ 

<<. ਜੀ 

ਕਾਵਿ-ਸ਼ਾਸਤ੍ : ਵੇਖੋ “ਗੁਰੂ ਗੰ ਥ ਕਾਵਿ-ਸ਼ਾਸਤ੍'। 

ਕਾਵਿ-ਰੂਪ : ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਪਸਾਰ 
ਵਿਚ ਹੋਏ ਧਰਮ-ਸਾਧਕ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਸੈਕਲਿਤ 

ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਹੀ ਵਿਥ ਨਹੀਂ, 

ਪਰੈਪਰਾ ਅਤੇ ਕਲਾ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੇ 

ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨਵੇ' ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ 

ਭਗਤੀ-ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿਚ ਪਰੁਚ ਕੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦਾ 

ਪ੍ਭਾਵ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ, 

ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਵਿ-ਰੂਪਾਂ 

ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਜਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ 

ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ 

ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿਚ ਅਭਿਵਿਅਕਤ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਬੁਣਤਰ 

ਪਿਛੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੈਬੈਧਿਤ ਸਭਿਆਚਾਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਭਾਵ ਪਾ 
ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਵਰਤੇ 

ਗਏ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਕੁਝ ਪਰੈਪਰਾਗਤ ਹਨ, ਕੁਝ ਲੋਕ-ਜੀਵਨ 

ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 

ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਅਨੁਸ਼ਠਾਨਾਂ ਦੇ 

ਭਾਵੀਕਰਣ ਲਈ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ 

ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮ-ਅਨੁਭੂਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਗਟ ਕਰਨ ਦਾ 

ਸਹੀ ਕਾਵਿ-ਰੁਪ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਵੀ ਖ਼ੁਦ ਨਿਸਚਿਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਵਿ-ਪਰੈਪਰਾ ਤੋੱ' ਇਲਾਵਾ ਪਾਠਕਾਂ 

ਜਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਬਾਣੀਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 

ਕਾਵਿ-ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਲੋਕ-ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ 

ਰਖਿਆ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਵਿ-ਰੂਪਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਬਧ-ਗਤ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ 

ਜਪੁਜੀ, ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ, ਅਨੰਦ, ਸੁਖਮਨੀ ਆਦਿ। ਕੁਝ 

ਵੀਰ-ਕਾਵਿ ਵਿਚਲੇ ਉਤਸਾਹ ਨਾਲ ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ 

ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਯੋਧਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਰਾਂ। 
ਕੁਝ ਲੋਕ-ਕਾਵਿ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤਿਕ ਮੂੰਹ-ਮਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ 
ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦਾ ਨਾਤਾ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, 

ਜਿਵੇ ਅਲਾਹਣੀਆਂ, ਬਾਰਹਮਾਹ, ਘੋੜੀਆਂ, ਸਦ, ਕਰਹਲੇ 

ਆਦਿ। ਕੁਝ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ 
ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖੇ 



ਕਾਵਿ-ਰੂਪ 

ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ , ਪਟੀ, ਬਾਵਨ-ਅਖਰੀ ਆਦਿ। ਕੁਝ ਕਾਵਿ- 

ਰੂਪ ਕਾਲ-ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਜਿਵੇ' ਦਿਨਰੈਣ, ਵਾਰ-ਸਤ, 

ਪਹਰੇ ਆਦਿ। ਕੁਝ ਦਾ ਸੈਬੋਧ ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਥਿਤਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, 

ਜਿਵੇਂ ਤਿਥਾਂ , ਰੁਤਾਂ ਆਦਿ। ਕੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣਤਾਵਾਂ ` 

ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਗਾਥਾ, ਡਖਣੇ , 

ਚਉਬੋਲੋ ਆਦਿ। ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਅਨੁਸ਼ਨਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂੜ੍ਹ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ 
ਵਰਤਮਾਨ ਸੈਦਰਭ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਰਤੀ, 

ਓਅੰਕਾਰ, ਆਦਿ। ਕੁਝ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਛੰਦ-ਗਤ ਹਨ, ਜਿਵੇ' 
ਚਉਪਦੇ , ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ , ਸੋਲਹੇ , ਸਲੋਕ, ਸ਼ਬਦ , ਛੰਤ ਆਦਿ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਵਿ-ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੇ 

ਹਨ, ਕੁਝ ਲਘੂ ਆਕਾਰ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕੇਵਲ 

ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਜਿਤਨੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਮੁਕਤਕ” 
ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੂਰਵ-ਪਰ ਸੰਬੰਧ ਤੋਂ 

ਮੁਕਤ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਧਿਕਾਂਸ਼ ਬਾਣੀ ਇਸੇ 
ਰਾਗ ਵਿਚ ਰਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇਕ ਸ਼ਬਦ/ਸਲੋਕ 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਪੂਰਣ ਇਕਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵ-ਸੈਚਾਰ 
ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੈ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਲੋਕ-ਮੁਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਮਨੌਖਤਾ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੈ। 

ਡਾ. ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਲੇਖ “ਗੁਰਮਤਿ 

ਕਾਵਿ-ਰੂਪ” ਵਿਚ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ 

ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਖ ਲੋਕ-ਸੋਚਾਰ, ਲੋਕ-ਸੋਬੋਧਨ, ਲੋਕ-ਮੰਗਲ ਅਤੇ 

ਲੋਕ-ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੰਬੋਧਨ ਲਈ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ 

ਲੋਕ-ਕਾਵਿ-ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਮਝਿਆ। ਪਰ 

ਕਾਵਿ-ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪ੍ਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ 

ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਰੁਪਾਂਤਰਣ” ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ-ਕਾਵਿ-ਰੁਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥੀਮਕ 

ਵਸਤੂ ਲਈ ਉੱਚ ਸਾਹਿਤਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 
ਹੈ, ਆਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਪਾਂਤਰਣ ਮਾਡਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮ 
ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਾਵਿ-ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਭਰਪੂਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ 

ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਗਹਿਰਾਈ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਕਾਸ਼ 

ਨਾਲ, ਲੌਕਿਕਤਾ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਜੋੜਨ 

ਲਈ ਕਾਵਿ-ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਰੂਪਾਂਤਰਣ-ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੁਚੱਜਤਾ 
ਨਾਲ ਵਰਤ ਕੇ ਕਾਵਿ-ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸੈਚਾਰ-ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ 

ਕੀਤਾ ਹੈ।ਹਰ ਇਕ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਇੰਦਰਾਜ 

ਸੈਕਲਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵੇਖੋ “ਰੂਪਾਕਾਰ”। 

ਕਿਆਮਤ : ਤਾਰਤੀ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ 'ਪਰਲੋ' (ਵੇਖੋ) ਸੈਬੈਧੀ 
ਧਾਰਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ-ਕਝ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ 

ਇਕ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ “ਕਯਾਮਤ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ 

ਅਰਥ ਹੈ ਉਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ, ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ। ਭਾਵ ਉਹ 

ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੁਰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ 

ਸਾਮੀ ਧਰਮਾਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ 

ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਅਤੇ 

ਬੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਾਦ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ 

ਜਾਣ ਲਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਰੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ 

ਫਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰੇਗਾ। 

“ਕੁਰਾਨ” (ਸੂਰਤ 32/5) ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ 

ਦਿਨ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। “ਮੱਕੇ 

ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਗੋਸਟਿ” ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਕੰ 

ਹ7 /ਦਵਸ਼ ਨ ਸਭੋ ਨਿਥੋੜਾ 2ਇ /ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਨੇ ਕਿਆਮਤ 
ਦੇ ਦਿਨ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ- ਐਨ ਆਸ਼ਕਾਂ /ਏਕੋਂ ਵਲ 

ਹ ਕਾਂਤਾ, ਬਾਹੂ ਠੋਜ਼ ਕਿਆਮਤ ਤਾਈਂ ਹੂੰ / ਬਾਈਬਲ” ਦੇ 
ਆਰੈਭ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪਾਂ ਕਾਰਣ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਈਸਾਈ 

ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। “ਬਾਈਬਲ” ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਧ 

ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਮਨੁਖ 

ਪੁਨਰ-ਜੀਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਈਸਾ ਨਿਆਂ-ਕਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ 
ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਚੰਗੇ ਬੈਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਮਾੜੇ 

_ਬੋਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿਚ ਭੇਜੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ 
੨੫ ੨੧੯ 

ਪਰਲੋ ਜਾਂ ਪਰਲੈ (ਵੇਖੋ) ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਸੂਚਕ ਵਰਤਿਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਕਿੰਨਰ : ਕਿੰਨਰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਪੌਰਾਣਿਕ 
ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪਾਤਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਘੋੜੇ ਵਰਗਾ 

ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ ਮਠੁਂਖ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਅਸ਼ਵਮੁਖ', 'ਤੁਰੋਗਵਕਤ੍ ' ਆਦਿ ਨਾਮਾਂਤਰ ਵੀ 

ਪ੍ਚਲਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਰੂਪ 

(ਕਿੰ-ਨਰ) ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਢੱਥੇ ਮਨੌਂਖਾਂ ਲਈ 

ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਤੋਂ ਮਨੌਖ ਜੂਨ 

ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 



ਕਿਬਲਾ 

'ਕਿੰਨਰ” ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਮਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ 

ਹਨ। ਇਕ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬ੍ਹਮਾ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੋਂ 

ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਦੂਜੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦਿ ਜਨਕ ਕਸ਼ਯਪ 

ਅਤੇ ਅਰਿਸ਼ਟਾ ਸਨ। ਤੀਜੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪੁਲਸਤ੍ਯ 

ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹਿਮਾਲਾ 

ਪਰਬਤ ਦੇ ਸਿਖਰ ਉਤੇ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੈਕਰ ਦੀ 

ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਇਹ ਮਤ ਵੀ ਪ੍ਚਲਿਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 

ਕੁਬੇਰ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋ ਗੈਧਰਵ ਗਾਉਂਦੇ 

ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੜਾ ਟਿਕਵਾਂ ਨਾਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਇੰਦੂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 

ਸੈਂਕੜੇ ਗਣ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 'ਚਿਤ੍ਰਥ' ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 

ਮੁਖੀਆ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਆਧੁਨਿਕ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿੰਨਰ ਹਿਮਾਲਾ ਪਰਬਤ 

ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਸਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਮਨੌਖ ਜਾਤੀ ਹੈ 

ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਂਦਰ ਹੇਮਕੂਟ ਅਤੇ ਹਿਮਵਤ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਕਿਨੌਰੇ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਚ ਕਰਨ 
ਵਿਚ ਅਧਿਕ ਰੁਚੀ ਰਖਦੇ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ 

ਹਿਮਾਲਾ ਪਰਬਤ ਵਿਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨੌਖਾਂ ਲਈ 

ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਪਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਪੀਲੇ ਹਨ 

ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਮੰਗੋਲਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖ 

ਦੀ ਆਕਿਤੀ ਤੋਂ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਭੇਦ ਸਹਿਜੇ ਨਹੀਂ 

ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਗੁਰਮਤਿ-ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਹੋਇਆ 

ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਦੀ ਅਨੰਤਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ 

ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ “ਸੁਖਮਨੀ” ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ 

ਹੈ- ਕਈਂ ਕਟਿ ਜਖ /ਕੈਨਰ ਪਿਸ਼ਾਚ / ਕਈਂ ਕੀਟ ਭੂਤ ਪੁੰਤਾ 

ਨੁਕਰ /ਮ੍ਰਗਾਚਾ /(ਗੁ. ਰੀ. ੨੭੬)। 

ਕਿਬਲਾ : ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ-ਧਾਮ ਮੱਕਾ (ਕਾਅਬਾ), 

ਜਿਸ ਵਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਨੇਂ 

ਇਸ ਦਾ ਭੀਵਰਕਰਣ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ-- ਮਨ 

ਕਾਨ ਮਕਾ ਕਿਸ਼ਲਾ ਕਾਨ ਦੋਗੀ/ ਬੌਲਨਹਾਰ ਪਰਮਗੁਰ ਏਹੀ / 

(ਗੁ. ਗੰ. ੧੧੫੮) । ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਵੇਖੋ 'ਮੁਸਲਮਾਨ'। 

ਕਿਰਤ-ਕਮਾਈ : ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਗਿ੍ਹਸਥ ਧਰਮ 

`ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਣੀਕਾਰ 

ਗਿ੍ਹਸਥੀ ਸਨ। ਰਿਰਹਸਥ ਧਰਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੈਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ 

ਕਿਰਤ-ਕਮਾਈ 

ਲਈ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ-ਭਗਤੀ ਕਿਸੇ 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਹੀਨ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦਾ ਦਲ ਖੜਾ ਕਰਨਾ 

ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਸੈਸਾਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਭਜਣ ਵਾਲੀ 

ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੈਸਾਰਿਕ ਪਰਪੰਚ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਰਲਿਪਤ ਜਾਂ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ ਸੀ। 

ਇਸ ਭਗਤੀ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਸਮਾਜ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ 

ਬੋਝ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰਮਤਿ-ਭਗਤੀ ਸਮਾਜ 

ਪ੍ਰਤਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ 

ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਪਲਾਇਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ 

ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। 

ਗੁਰਮਤਿ-ਭਗਤੀ, ਅਸਲ ਵਿਚ, ਜੀਵਨ ਵਿਹੂਣੀ ਨ ਹੋ ਕੇ 

ਜੀਵਨਮਈ ਹੈ। ਇਸ ਭਗਤੀ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪਹੁੰਚ 

ਕਿਰਤ ਕਰਨ, ਵੰਡ ਛਕਣ ਅਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੁਆਰਾ 

ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ- 

ਘਗਲਿ ਖਾਇ ।ਕਿਛੁ ਹਥਹ ਦੇਇ/ ਨਾਨਕ ਰਾਹ ੫ਛਾਣਾ/ਹ 

ਸ਼ੋਇ/(ਗੁ. ਗੰ. ੧੨੪੫)! 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ- ਉਦਮ 

ਕਰਦਿਆ ਜੀਉ ਤੂੰ / ਕਮਾਵਾਂਦਿਆ ਸੁਖ ਭੰਚਾ/ (ਗੁ. ਰੀ੍. 

੫੨੨)। ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਵੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ 

ਦੇ ਸੈਵਾਦ ਦੁਆਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ-- ਨਾਮ ਕਹੈ ਤ੍ਰਿਲਚਨਾ 

ਮੁਖ ਤੋੰ ਰਾਮ ਸੰਮਾਲਿ/ ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਾਰੇ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤਾ 

/ਨੇਰੰਜਨ ਨਗੱਲਿ/(ਗੁ. ਰੀ. ੧੩੭੬)। 

ਉਪਰੋਕਤ ਸੈਦਰਭਾਂ ਤੋ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ-ਕਮਾਈ 

ਅਤੇ ਨਾਮ-ਸਾਧਨਾ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਪੂਰਕ ਹਨ, ਪਰਸਪਰ 

ਸੋਬੋਧਿਤ ਹਨ। ਘਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ 

ਕਿ ਧਨ, ਸੰਪੱਤੀ ਆਦਿ ਦਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, 

ਦੇਣੀ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ 

ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰ ਉਤੇ ਪ੍ਤਿਸ਼ਠਾ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਇਸ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ 

ਹਰ ਯੁਗ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘਾਲ ਕਰਨੀ 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਦ੍੍ਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ 

ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਉਹੀ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ 

ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਘਾਲਣਾ ਦੁਆਰਾ 

ਅਰਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਘਾਲਣਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਰਜਿਤ 

ਵਸਤੂ ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ “ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ” ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ- ਲੇ ਮੰਹਾਕਾ 
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ਘਰ ਮਹ ਘਰ ਮਾਹ /ਪਤਗੀ ਦੇਇ / ਅਗੈ ਵਸਤ /ਸਵਾਣ?ਨ 
/ਪਤਗਾੰ ਚੌਰ ਕਾਗੇਇ /... ਨਾਨਕ ਆਗੈ ਸੋ #ਲੰ /ਜਿ ਖਟੇ ਘਾਲ 
ਦੀਏ / (ਗੁ. ਗੰ. ੪੭੨)। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ-ਭਗਤੀ 
ਸੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਕਿਰਤ-ਕਰਮ : ਵੇਖੋ “ਕਰਮ (ਸਿਧਾਂਤ)”। 

ਕਿਰਾੜ : ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਿਆਲਕੋਟ ਨਿਵਾਸੀ ਮੂਲਾ ਨਾਂ ਦੇ 
ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਖੋ 'ਮੂਲਾ/ਮੁਲਿਆ”। 

ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ : ਇਹ ਤੁਕਾਂਸ਼ 'ਜਪੁਜੀ” ਦੀ 
ਮੂਲ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਮਸਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਮੱਧ-ਯੁਗ 
ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਾਨਵ ਕਲਿਆਣ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ 
ਸਚਿਆਰਾ ਬਣਨ ਲਈ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਯੁਗ 
ਵਿਚ ਮਨੌਂਖ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਕੇ ਸੈਸਾਰਿਕਤਾ 
ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ-ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਗਨ 
ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਭੁਸ਼ਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ 
ਮਾਨਵ ਜਨਮ ਦੁਰਲਭ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਉਚਿਤ 
ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ-- ਕਬੀਰ ਆਨਸ਼ ਜਨਮੁ ਦੁਲੰਡੁ ਹੰ 
ਹੀਇ ਨ ਬਾਨੈ ਬਾਰ //ਜਿਉਂ ਬਨ ਫਲ ਪਾਠਾਂ ਡਾਇ /ਗਿਗਹਿ ਸਹਰ 
ਨ ਲਾਗ/ਹ ਡਾਰ/(ਗ. ਗੰ. ੧੩੬੬)। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਮਾਨਵ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ 
ਉਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ 
ਵਿਚਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਹੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ। ਗੁਰੂ 
ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਰਬ ਸੇ੍ਸ਼ਠ 
ਜੂਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਜਨਮ ਵਿਚ ਜੋ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ, ਉਹ 
ਆਵਾਗਵਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈ ਕੇ ਦੁਖ ਸਹਿੰਦਾ ਹੈ- ਲਖ 
ਚਉਰਾਸ?ਹ ਜਨਿ ਸ਼ਝਾਈ/ ਆਣਸ਼ ਕਉ ੫/ਡ ਦਏ? 
ਵਾਂਡਆਈ / /ਏਸ ਪਉੜੀ? ਤੋਂ ਲੌ ਨ੍ਰ ਚੂਕ ਐਂ ਆਇ ਜਗਇ 
ਦਾਖ ਪ/ਏਦਾ/(ਗੁ. ਗੌ੍. ੧੦੭੫)। 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਅਵਸਰ 
ਮਾਨਵ ਜਨਮ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ' ਭਿੰਨ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਵਿਅਰਥ 
ਹਨ-- ਭਈ ਪਰਾਪਤਿ ਆਨ਼ਥ ਦੌਹਲੰਆ/ ਗਝੈਂਦ #ਲਣ 
ਕਾ /ਏਹ ਤੰਗੀ ਝਨੀਆ/ ਆਵਨ ਕਾਲ ਤੇਰੈ /ਕੇਤੰ ਨ ਕਾ#/ 
ਲੇ ਸ਼ਾਧ ਸੰਗਤਾ ਭਜੁ ਕੇਵਲ ਨਾਆ/(ਗੁ. ਰੀ. ੧੨)। 

ਕਿਵ ਸਚੀਆਰਾ ਹੋਈਐ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਆਗਮਨ ਵੇਲੇ ਧਰਮ ਅਤੇ 
ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਪ੍ਧਾਨਤਾ 
ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਚਿੜ੍ਣ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਈ 
ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ-- ਬਾਬਾ ਦੇਥੰ /ਨਿਆਨ ਧਨ ਜਲਤਾ 
ਸੋਭਾ /੍ਰਿਥਵੈ /ਦ/ਸਾ ਆਈ/ (1/24)। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਉਦੋਂ 
ਵਿਸ਼ੇ-ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅੰਗ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਸੜ ਰਹੀ 
ਸੀ।ਮਾਨਵ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਬੜਾ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਉਦਾਸੀਆਂ 
ਧਾਰਣ ਕਰਕੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ, ਸ਼ਹਿਰ- ਸ਼ਹਿਰ, ਦੇਸ-ਦੇਸ ਜਾ ਕੇ 
ਕੁਮਾਰਗ-ਗਾਮੀ ਧਰਮ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਤਾਂ ਜੁ 
ਉਹ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦਾ ਪ੍ਚਾਰ ਕਰ ਸਕਣ । 

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸੈਸਾਰ ਵਾਸਨਾਵਾਂ 
ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸੜਦਾ ਦਸਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਧਾਰ ਲਈ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ- ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਗੱਖੇ ਲੰ 
ਆਪਣਾ /ਕੇਰਪਾ ਧਾ/ਨਿ/ ਜਿਤ ਦੁਆਗੈ ਓਂਥਰੇ /ਤਿਤੈ ਸ਼ੰਹ 
ਉਥਾ/ਨ /(ਗੁ. ਗੰ. ੮੫੩)। 

ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮਸਾਖੀ” ਵਿਚ ਉਲੇਖ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਉਦਾਸ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨ ਖਾਣ-ਪੀਣ 
ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੈਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ 
ਗਿਆ। ਵੈਦ ਦੇ ਨਬਜ਼ ਵੇਖਣ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਵੰਦ 
ਝਲਾ/ਇਆ ਵੰਦਰਨੰ ਪਕਾ/ੜ ਢੰਢੌਲੇ ਝਾਂਹ / ਭੋਲਾ ਵੰਦੁ ਨ ਜਾਣਈ 
ਕਰਕਾ ਕਲੰਜੇ ਆ/ਹ/(ਗੁ.ਰੀ੍. ੧੨੭੯)। ਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਲੇਜੇ 
ਵਿਚ ਕਿਹੜੀ ਕਰਕ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਪੀੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 
ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੀਸ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ? ਉੱਤਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਵਤਾ 
ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਲੋਕ ਤੋਂ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਪ੍ਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ-- ਕਲਿ 
ਕਾਤਾੰ ਰਾਜੇ ਕਾਸਾਈੰ ਧਰਮ ਪੰਖ ਕਹੇ ਓਡ/ਰੈਆ / ਕੂੜਾ ਅਮਾਵਸ਼ 
ਸਚਾ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦੀਸੈ ਨਾਹੀਂ ਕਹ ਚੜਿਆ / ਹਉਂ ਡਾਲ /ਵਿਕੰਨੰ 
ਹੋਈ / ਆਧੰਰੈ ਰਾਹਾ ਨ ਕੋਈੰ //ਵ/ਓਿ ਹਉਮੈ ਕਾਰੇ ਦੁਖ ਨੋ? / ਕਹ 
ਨਾਨਕਾ /ਕਾਨੈ /ਓਹ ਗਤਿ ਹੋਈ/(ਗੁ. ਗੋ. ੧੪੫)। 

ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰਨ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਉਪਾ ਹੈ- ਸਚ 
ਦੀ ਭਾਲ। ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਚ ਦੀ ਭਾਲ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ 
ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਦਾਰੂ ਕੇਵਲ ਸਚ 
ਹੀ ਹੈ- ਸਚ ਸਭਾਨਾ ਹੀਂਏ ਦਾ ਪਾਪ ਕਢੈ ਧੋਇ/(ਗੁ. ਰੀ. 
_੪੬੮)। ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੁਖ ਬਾਣੀ “ਜਪੁਜੀ” 
ਵਿਚ ਜਿਸ ਸਮਸਿਆ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ- 
ਮਨੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਸਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਚਲਣ ਯੋਗ ਬਣੇ ਅਤੇ 



ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਉਸਰੀ ਵਿਸ਼ੇ-ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰ 

ਨਸ਼ਟ ਹੋਏ-- /ਨਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੌਈਆੰ /ਨਵ ਕੂੜੈ ਤੁਟੈ ਪਾਲਿ / 

(ਗੁ. ਗੰ. ੧)। ਇਸ ਦਾ ਸੈਕੇਤਿਕ ਉੱਤਰ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ 

ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ- ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ 

ਲਿਖਿਆ ਨਹਲਿ/ (ਗੁ. ਰੋ. ੧)। ਸਚਿਆਰ ਬਣਨ ਲਈ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ 

ਰਹਿਣਾ ਅਤਿ ਆਵੱਸ਼ਕ ਹੈ- /ਜਿਵ /ਜਿਵ ਹੁਕਮ /ਤਿਵੰ /ਤਿਵ 

ਕਾਰ/(ਗੁ. ਗੰ. ੮)। 

ਸਚਿਆਰ ਬਣਨ ਲਈ ਕੀਰਤਨ, ਸ੍ਵਣ, ਮੇਨਨ, 

ਭਾਉ-ਭਗਤੀ, ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਆਦਿ ਸਾਧਨਾਂ ਉਤੇ ਬਹੁਤ 

ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜਿਗਿਆਸੂ 

ਸ਼ਰਧਾ-ਪੂਰਵਕ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਭਵ-ਸਾਗਰ 

ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੈਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਣ 

ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਰ-ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ- ਜਿਨੀ ਨਾ 

ਧਿਅਗਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕੰਤ ਘਆ/ਲ / ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲ 

ਕੰਤ ਛੁਟ ਨਾ/ਲਿ/(ਗੁ . ਗੰ. ੮)। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 

ਹੀ ਮਾਨਵ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਦਿ੍ਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸਰਵ 

ਸ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਰ੍ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਆਗਮਨ ਵੇਲੇ ਧਰਮ ਅਤੇ 

ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ 

ਲਈ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਅਸਹਿ ਸੀ। ਵੇਈਂ-ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਉਪਰੈਤ 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਿਸੰਗ ਰੂਪ ਵਿਚ ਐਲਾਨ 

ਕੀਤਾ- ਨਾ ਕੌਈ (ਵਾਸਤਵਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ) ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਨਾ 

ਨ ਰਹਿ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ 

ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ-- 

ਨਾ ਹ# /ਹੰਦੂ ਨ ਮਸ਼ਲਮਾਨ / ਅਲਹ ਰਾਮ ਤੋੰ /ਸੰਡ ਪਰਾਨ / 

(ਗੁ. ਰੋ. ੧੧੩੬)। 

ਇਸ ਵਿਥ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿਚ 

ਸਮ-ਭਾਵ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਮ-ਗੁਰੂ ਨੇ 

“ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ” ਵਿਚ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ- /ਹੰਦੂ ਤਰਕ ਕੋਊ 

ਰਫਾਫਜ? ਇਮਾਮ ਸ਼ਾਫੀਂ ਮਆਨਸ਼ ਕੀ ਜਾਤ ਸਝੰ ਕੀ 

ਪਹਿਚਾਨਬੌ /... ਏਕਾ 20 ਕਾਂ ਸੇਵ ਸਭਾ ਨੰ ਕੇ ਗਰਦੇਵ ਏਕਾ 

ਏਕਾ ਹ$ ਸ੍ਰੂਪ ਸ਼ਝੰ ਏਕੈ ਜੱਤ ਜਾਨਲੌ/ ਸਭ ਵਿਚ ਇਕੋ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤਿ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇਕੋਂ 

ਜਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਧ ਦੇ ਅਭਾਵ ਵਿਚ ਸਭ 

ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਕਿਵ ਸਚੀਆਰਾ ਹੋਈਐ 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਮਨੌਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਵੀ 

ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤੇ 

ਬਿਨਾ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਸੈਭਵ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਨ 

ਬਣਨ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਅਤੇ 

ਮਾੜੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਰਨੀ ਅਤੇ 

ਕਥਨੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰਖਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ। ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚੰਗੇ ਮਠੌਂਖ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ 

ਹੈ। 

ਵਰਣ-ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਨੌਂਖਾਂ ਵਿਚ ਵਿੱਥਾਂ 

ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਜਾਤਿ-ਪਾਤਿ ਦਾ 

ਖੰਡਨ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰ-ਉਪਦੇਸ਼ ਸਭ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਦਸਿਆ ਗਿਆ 

ਹੈ- ਖੜ ਬਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ਼ ਉਪਦੌਸ ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਕਾਂ 

ਸ਼ਾਝਾ/ (ਗੁ. ਰੋ. ੭੪੭)। ਆਸ਼ਮ-ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਤਿ ਵੀ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਆਸਥਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 

ਨਾਲ ਮਨੌਂਖ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸੈਨਿਆਸ ਵਲ 

ਰੁਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਉਤੇ ਭਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ 

ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ ਹੀ ਸਹੀ ਮਾਨਵੀ 

ਗੁਣ ਹੈ-- ਗਰ ਪੀਰ ਸ਼ਦਾਏ ਮੰਗਣ ਜਾ/ਏ/ ਡਾ ਕੌ ਮੂਲਿ ਨ 

ਲਰਨੀਐ ਪਹਇ/ ਘਾਲ ਖਾਇ /ਕੈਛੁ_ ਹਥਹੁ ਦੇਇ/ ਨਾਨਕ 

ਰਾਹ ਪਛਾਣ/ਹ ਸਇ/(ਗੁ. ਰੀ. ੧੨੪੫)। ਗਿ੍ਹਸਥ-ਧਰਮ 

ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਦਸਦੇ ਹੋਇਆਂ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਗੌਰਵ 

ਦੀ ਵੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਸੈਬੈਧ ਕਿਸੇ 

ਪਰਸਪਰ ਇਕਾਤਮਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ-- 

ਧਨ /ਪਰ ਏਹਿ ਨ ਆਥੀਅਨੁ ਯਹਿਨ ਇਕਠੇ ਹੋਇ / ਏਕਾ ਜੰਤਾ 

ਦੁਇ ਮਰਤਾ ਧਨ ਪਿਰ ਕਾਹਲ ਸੋਇ/ (ਗੁ. ਰੈ. ੭੮੮)। 

ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਚੰਗੇ ਮਨੌੱਖ ਲਈ ਅਨੁਚਿਤ ਹੈ, 

ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ- ਹਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਨੁਅਰ ਓਸ ਗਾ/ਇ/ ਗਰ 

ਪੀਰ ਹਾਆਾ ਤਾ ਭਠੇਂ ਜ਼ਾ ਮਰਦਾਨ਼ ਨ ਖਾਇ /(ਗੁ. ਰੀ੍. ੧੪੧)। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਜਿਸ ਆਦਰਸ਼-ਮਨੁਂਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ “ਗੁਰਮੁਖ” ਹੈ। ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ 

ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ । 

ਉਹ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਅਥਵਾ ਉਨਤੀ ਤੋਂ' ਸੈਤੁਸ਼ਟ 

ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ, ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ , ਸਾਰੀ ਮਨੁਖਤਾ 

ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਖਦਾ ਹੈ- ਔੰਸੇ ਜਨ /ਵਰਲਂ 



ਕੀਟ 

ਸੰਸ਼ਾਠੇ / ਗੁਰ ਸ਼ਝਦੁ ਵਚਾਗ/ਹ ਰਹ/ਹਿ /ਨਿਰਾਰੇ / ਆਪ ਤਗ/ਹਿ 
ਸੰਗਤਾ ਕੁਲ ਤਾਗ/ਹ /ਤਨ ਸਫ਼ਲ ਜਨਮ ਜਗਿ ਆ/ਇਆ/ 

(ਗੁ. ਰੰ. ੧੦੩੯)। 

ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਮਾਨਵ-ਕਲਿਆਣ 
ਦੇ ਅਨੌਕ ਪੱਖਾਂ ਉਤੇ ਝਾਤ ਪਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ 
ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖ (ਸਚਿਆਰਾ) ਬਣਨ ਲਈ 
ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰੰਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਕੀਟ : ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੈਂਗਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ 'ਕੀਟ” 
ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੌਰਾਸੀ ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ 
ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਤਾਂ/ਕਿਸਮਾਂ 'ਕੀਟਾਂ” ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਾਕੀ 
ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ 
ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਗੌਂਡ ਰਾਗ 
ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ-- ਕੀਟ ਹਗ਼ਤਿ ਸਗਲ ਘਰਾਨ /(ਗੁ.ਰੀ. ੮੬੩)। 

ਇਹ ਸ਼ਬਦ “ਕੈਟਭ' ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ 
ਮਧੁ ਦੇਂਤ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ 
ਕਿਹਾ ਹੈ- ਸਹਸ਼ਬਾਹਾ ਮਹ ਕੀਟ ਆਹਿਖਾਸ਼ਾ/(ਗੁ. ਗੁ. ੨੨੪)। 
ਵੇਖੋ “ਕੈਟਭ” ਅਤੇ 'ਮਧੁ”। 

ਕੀਰਤ : ਇਕ ਭੱਟ-ਕਵੀ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ-ਜਸ ਦੇ 8 ਸਵੈਯੇ 
ਲਿਖੇ ਹਨ। ਵੇਖੋ ਸਵਈਏ ਭਟਾਂ ਕੇ”। 

ਕੀਰਤਨੁ : ਭਗਤੀ-ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਰਤਨ 
ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। “ਕੀਰਤਨ” ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 
ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਯਸ਼ ਗਾਉਣਾ। ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਜੇ ਧਿਆਨ 
ਨਾਲ ਵਾਚੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ 
ਵਲ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਚੀ ਰਹੀ ਹੈ। “ਭਗਵਦ-ਗੀਤਾ', 
ਭਗਤੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਧਰਮ-ਗ੍ੰਥਾਂ ਵਿਚ 
ਸਭ ਥਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
“ਭਾਗਵਤ-ਪੁਰਾਣ” ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵਧਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਇਕ 
ਅੰਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 
ਕਿ ਸਤਿਯੁਗ ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਤੇਤਾ 
ਯੁਗ ਵਿਚ ਯੱਗ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਦੁਆਪੁਰ ਯੁਗ ਵਿਚ ਸੇਵਾ- 
ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਲਿਯੁਗ 
ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਪਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੈਗੀਤਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ? 
ਇਸ ਦਾ ਉਤਰ ਬੜਾ ਸਰਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਾਣੀ 
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ਰਚਣ ਦਾ ਮਨੌਰਥ ਕਾਵਿ-ਸਿਰਜਨਾ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, 
ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਰਹਸਾਨੁਭਵ ਨੂੰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ 
ਸਾਧਾਰਣੀਕਰਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਕਾਵਿ 
ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਲੈਆਤਮਕ ਸੈਯੋਜਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਉਸੇ ਵਿਅਕਤੀ 
ਨੂੰ ਆਨੰਦਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਪਰ ਸੈਗੀਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬ੍ਹਿਮੰਡੀ ਨਾਦ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ 
ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਕੀ ਪਸ਼ੂ, ਪੰਛੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ 
ਰਹਿ ਸਕਦੇ । ਪੰਘੂੜੇ ਵਿਚ ਪਿਆ ਰੋਂਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਰੁਦਨ ਨੂੰ 
ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਬਦਲ ਲੈਦਾ ਹੈ। 

ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਉਤੇ ਬਹੁਤ 
ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਉਚੇਚਾ 
ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਪ੍ਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੌਂਖ ਦੀ 
ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਸਰਬੋਤਮ ਸਾਧਨ ਦਸਿਆ 
ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ 'ਜੁਪਜੀ” ਵਿਚ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ 

ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੈਭਵ ਹੋਈ ਦਸੀ ਹੈ-- ਗੰਨਿ 
ਗਾਣੇ ਗਾਵ/ਹ ਨਮਲੈ ਪਰਮਾਰੰਲ /(ਗੁ. ਰੀ. ੪੧੩)। ਕੀਰਤਨ 
ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਉਤੇ , ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਮ-ਕਾਲ 
ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ-- ਜੋ ਜਨੁ ਕਰੈ ਕਨਤਨ ਲੌਪਾਲ/ 
/ਤਿਸ਼ਾ ਕਾਉ ਪਹਿ ਨ ਸ਼ਕ ਜਖ਼ ਕਾਲ਼/ (ਗੁ. ਰੋ. ੮੬੭)। ਗੁਰੂ 
ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਗਵਣ 
ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੀਰਤਨ 
ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ- ਗਰ /ਦਨੁ ਨੈਨ ਕੰਨਤਨ ਗਾਈਐ / ਹਤਿ 
ਨ ਜੌਨਾਂ ਪਾਈਐ/ (ਗੁ. ਰੀ. ੬੨੪)। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ 
ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, - ਕਲਜੁਗ ਮਹ ਕੀਰਤਨ ਪਰਧਾਨਾ/ 
(ਗੁ. ਗਰ. ੧੦੭੫)। ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ਅਤੇ 
ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚ ਦਸਿਆ ਹੈ-- ਕਨਤਨੁ /ਨਰਮੱਲਕਾ 
ਹੀਰਾ / ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਗਾੰਰਾ/(ਗੁ. ਰੀ. ੮੯੩) ਅਤੇ, ਇਸ 
ਨੂੰ ਮਨੋਂ ਖਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ “ਅਟਲ-ਧਰਮ'” ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ 
੬4੭ 

ਸਿੱਖ-ਧਰਮ ਦੇ ਮੋਢੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੀ 
ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਨ ਕੇਵਲ ਕੀਰਤਨ ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ 
ਆਪ ਵੀ ਕੀਰਤਨਮਈ ਜੀਵਨ ਜੀਵਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 
ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਾਗ-ਬੱਧ ਹੈ। 
ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵੀ ਕਈ ਧਰਮ-ਆਗੂਆਂ ਦੀ 
ਰਚਨਾ ਭਾਵੇ' ਮਿਲ ਜਾਏ , ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚ ਢਾਲਣ 
ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਘਟ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਹਿਤਕਾਰ 
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ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਸੈਗੀਤਕਾਰ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੇ 

ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ (ਨਾਨਕਾ ਸ਼ਾਯਰ ਏਵ ਕਾਹਿੜ ਹੈ) ਅਤੇ 

ਸੈਗੀਤਕਾਰ (ਹਉਂ ਢਾਢੀ ਦਰ ਪਰ੍ਭ ਖਸਮ ਕਾ ਨਿਤ ਗਾਵੀ 

ਹਾਰ ਗੁਣ ਛੰਦਾ) ਦੋਵੇ' ਕਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ 

ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਗ-ਬੱਧ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ 

ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਗ ਉਦਾਸ 

ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਭੂ-ਭਗਤੀ ਨੂੰ 

ਸਰਲ ਅਤੇ ਰਸ-ਯੁਕਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਬੁਝੇ ਹੋਏ 

ਮਨ ਨੂੰ ਟੁੰਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅੰਦਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕੰਬੜੀ 

ਛੇੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ 

ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਲਈ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ 

ਵਿਚ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ 'ਰਬਾਬ' ਸਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਕ-ਸੁਰ 

ਕਰ ਕੇ ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੀਲ ਲੈੱਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 

ਅਰੀਮੀ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ 

ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।. 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਿੱਖ-ਪਰੋਪਰਾ ਵਿਚ 
ਰਬਾਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣੀ ਰਹੀ। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਨਿੱਤ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਚੌਕੀਆਂ 

(ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਚੌਕੀ, ਚਰਨ ਕੰਵਲ ਦੀ ਚੌਕੀ, ਸੋਦਰ 

ਕੀ ਚੌਕੀ ਅਤੇ ਕਲ੍ਯਾਣ ਦੀ ਚੌਕੀ) ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਕਾਇਮ 

ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ-ਧਰਮ ਵਿਚ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਮਹੱਤਵ-ਸਥਾਪਨਾ 

ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਣ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਨ ਨੂੰ 
ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੜੀ ਸਫ਼ਲ ਹੈ। 

ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਮਹਾਤਮ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ੧੧ਵੀਂ 

ਵਾਰ ਉਤੇ ਲਿਖੇ ਟੀਕੇ “ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤਮਾਲਾ” ਵਿਚ ਬੜੇ 

ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਲਿਖਿਆ 

ਹੈ ਕਿ ਝਾਝੁ, ਮੁਕੰਦੂ ਤੇ ਕਿਦਾਰਾ ਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਸਿਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 

ਦਾ ਸਾਧਨ ਪੁਛਦੇ ਹਨ : 

“ਤਾਂ ਬਚਨ ਹੋਇਆ- ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਰਾਗ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ 

ਤੇ ਕਲਿਜੁਗ ਵਿਚ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਜੋਗ ਤਪ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਤਕੀ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਤੁਸੀ 

ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਕਰੋਂ । 

“ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ-- ਜੀ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ 

ਦੀ ਕਥਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਫਲ ਕਹੀਐ। 

“ਬਚਨ ਹੋਇਆ-- ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਇਹ ਹੈ ਜੋ 
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ਆਪਣੇ ਖੂਹੇ ਹੀ ਪੈਲੀ ਪਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਝਬਦੇ ਪਕਾਈਦੀ 

ਹੈ ਤੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਬੋਹਲ ਘਰ ਲੈ ਆਵੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ 

ਦੂਜੇ ਖੂਹ ਦੀ ਪੈਲੀ ਨਜੀਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੀ 

ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ 
ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਐਸਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਮੇਘ 

ਗਰਜ ਕੈ ਬਰਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭੈ ਪੈਲੀਆਂ ਹਰੀਆਂ 

ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਕਥਾ ਦਾ ਫਲ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਮੇਘ 

ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਰਵਾਤ ਝਿੰਮ ਝਿੰਮ ਬਰਖਾ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।” 

ਇਸ ਟੂਕ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ 

ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਰੀਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ-ਦਮ 

ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ 

ਸਰੋਤੇ ਸਰਸ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਗਿਆਸੂ ਦਾ ਸੁੱਤਾ ਮਨ 
ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਖ ਅਤੇ ਕਲੋਸ਼ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ 

ਮੈਲ ਕਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰਿ-ਨਾਮ ਵਿਚ ਲਿਵ ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਲੋਕ-ਪਰਲੋਕ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵੱਛ ਮਨ ਵਾਲਾ 

ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਥੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜਗਤ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ 

ਹੈ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੌਕਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਆਚਾਰ ਤੇ 

ਵਿਚਾਰ ਸੇਸ਼ਠ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਕ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵ 

ਬਣਦਾ ਹੈ। 
ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਤੋ` ਵੀ ਅਧਿਕ ਮਹੱਤਵ ਦਸਦੇ 

ਹੋਇਆਂ ਭਾਈ ਅਰਦਮਨ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ 

ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਜ਼ਾਤੀ ਅਭਿਆਸ 

ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਮੋੜ-ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਚਿੱਤ-ਵਿੱਤੀ 

ਇਕਾਗਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਿਵ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ 

ਅਲੂਣੀ ਸਿਲ ਚਟਣ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਫ਼ੀ ਅਭਿਆਸ ਪਿਛੋ 

ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਸ ਆਉਣ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ 

ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਗੁਰ-ਸੋਗਤਿ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਅਲੂਣੀ 

ਸਿਲ ਚਟਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਨਾਮ-ਰਸ ਦਾ ਸੁਆਦ 

ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਆਉਣ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਅਸਰ ਮਨ 

ਉਪਰ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਵਿਚ 

ਨਹੀ ਫਸਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਬਿਰਤੀ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਇਕਾਗਰ ਹੋ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਦਿਆਂ ਗੁਰੂ 

ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਮਤਿ-ਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਗਲ 

ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਸਿਆ ਹੈ-- ਜੌ ਜੋ ਕਥੋ ਸ਼ਨੰ 

ਹਾਰੇ ਕੀਰਤਨ ਤਾ ਕਾ ਦਰਆਤ ਨਾਸ਼ / ਸ਼ਗਲ ਮਨੌਰਥ ਪਾਵੈ 



ਕੀਰਤਨ-ਸੋਹਿਲਾ (ਬਾਣੀ) 

ਨਾਨਕ ਮਰਨ ਹੌਵੈ ਆਸ਼/(ਗੁ . ਰੋ. ੧੩੦੦)! 
ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 

ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸੁਣਨਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਇਕ 

ਪ੍ਰਮੁਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਤਿ-ਸੈਗਤਿ ਵਿਚ 

ਆ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸੁਆਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਸ ਦੇ ਚਰਿਤ 

ਵਿਚ ਬ੍ਹਮੀ ਔਸ਼ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਮਠੌਂਖ ਬਣ ਕੇ 
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉੱਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 

ਦੇਵ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਹਦਾਇਤ 

ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ 
ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ- ਭਲੋ ਭਲੇ ਰੇ 

ਕਾਨਤਨੀਆ ਰਾਮ ਰਮਾ ਰਾਨਾ #ਨ ਗਾਂ / ਛਡਿ ਆਇਆ 

ਕੇ ੰਧ ਨੁਆਓਂ/ (ਗੁ. ਰੀ. ੮੮੫)। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ 

ਵਿਕਾਰ-ਗਸਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਕੀਰਤਨ ਵਿਅਰਥ 

ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਰ ਕਾਰਣ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ 

ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਸਰੋਤਾ ਨੂੰ ਆਨੰਦਿਤ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ- /ਇ/ਕੇ ਗਾਵਤ ਠਹੇ ਆਨੇ ਸ਼ਾਦ ਨ ਪਾਇ/ 

ਹਉਂਮੰ /ਵ/ਚ ਗਾਵਾ/ਹ /ਬਰਥਾ ਜਾ/ਏ /(ਗੁ. ਰੀ. ੧੫੮)। 

ਕੀਰਤਨ-ਸੋਹਿਲਾ ( ਬਾਣੀ) : ਇਸ ਨੂੰ “ਕੀਰਤਿ ਸੋਹਿਲਾ” 
ਜਾਂ “ਸੋਹਿਲਾ” (ਵੇਖੋ) ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਰਲੇਖ 

ਅਧੀਨ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਰੈਭ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ 

ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਰਲੇਖ ਗੁਰੁ ਅਰਜਨ ਦੇਵ 

ਨੇ ਗ੍ੰਥ-ਸੈਪਾਦਨ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ 

ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ- ਜੰ 

ਘਰੇ ਕਾਂਗੰਤ ਆਥੀਆ ਕਾਰਤੇ ਕਾ ਹੋਇ ਲੀਚਾਨੋਂ / /ਤਤੁ ਘਰੇ 

ਗਾਵਹੁ ਸ/ਹਲਾ /ਸਵ/ਨਹ ਰਜਣਹਾਰੋ। ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਪਹਿਲੇ 

ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, 

ਚੌਥਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 
ਦੇਵ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। 

ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਰਾਤ 

ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਇਕ ਸਿੱਖ ਲਈ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ 

ਪ੍ਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਪ੍ਤੀਤ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ 

ਨਿੱਤ-ਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਲ ਸੈਕੇਤ 

ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ-- ਰਾਤੀ ਕੀਗਤ ਸਹਿਲਾ ਕਾਰ 

ਆਰਤੀ ਪਰਸ਼ਾਦੁ ਵਡੰਦੇ /(6/7)। 
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ਅਜ-ਕਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਰਣ ਤੋ' ਬਾਦ ਵੀ ਇਸ ਦਾ 

ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਕੀਰਤਪੁਰ ਵਾਲੀ ਬੀੜ : ਕੁਲ 687 ਪਤਰਿਆਂ ਵਿਚ 
ਪਸਰੀ ਇਸ ਬੀੜ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ. ਜੀ. ਬੀ. ਸਿੰਘ 

ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨ੍ਹਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸੁ. ਹਰਦਮ 

ਸਿੰਘ ਰਈਸ ਪਾਸ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ 'ਕਾਨ੍ਗੜ੍ਹ 

ਵਾਲੀ ਬੀੜ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੀੜ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਸੁ. ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ (ਪੁੱਤਰ ਸ੍. ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ 

ਸਿੰਘ) ਕੋਲ ਸੁਰਖਿਅਤ ਹੈ ਜੋ ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਵਿਚ 

ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਕਲਬ ਦੇ ਨੋੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਤਕਰੇ ਵਿਚ 

ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਲਮ ਨਾਲ ਫਿਕੀ ਜਿਹੀ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਇਤਨਾ 

ਲਿਖਿਆ ਹੈ- “ਪੋਥੀ ਆਰੋਭ ਸੈਮਤ 1718 ਕੀਰਤਪੁਰ ਜੀ”। 

ਇਸ ਉਕਤੀ ਤੋਂ' ਦੋ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ 

ਬੀੜ ਕੀਰਤਪੁਰ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ 

ਲੇਖਨ-ਸੈਮਤ 1718 ਹੈ। ਫਿਕੀ ਸਿਆਹੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 

ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਉਕਤੀ ਸੈਦਿਗਧ 

ਹੈ, ਪਰ ਚੂੰਕਿ ਇਸ ਬੀੜ ਵਿਚ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ 

ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੂਲ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਕਲਮ ਵਿਚ ਚਲਾਣੇ ਦੇ 
ਸੈਮਤ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਤਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੇ 

ਚਲਿਤ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਕੁਝ ਭਿੰਨ ਰੂਪ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ 

ਤੋਂ ਇਤਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 

ਸਮੇਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਵਿਚਲਾ ਸੈਮਤ 

ਸਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਵਿਚ 'ਸੋ-ਪੁਰਖੁ” ਵਾਲਾ ਸਬਦ-ਜੁੱਟ ਦਰਜ ਹੈ। 

ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ 

ਵੀ ਹਨ। ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ 

ਬੀੜਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਕੁਸੈਗਤਿ : ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮਾੜੀ ਸੈਗਤ। ਗੁਰਬਾਣੀ 
ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਸਾਧ-ਸੈਗਤਿ, ਸਤਿ-ਸੈਗਤਿ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਬਲ 

ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਕੁਸੈਗਤਿ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਲਈ 

ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਸੈਗਤਿ ਨਾਲ 

ਬੁੱਧੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਲ ਰਚਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਸਹੀ 

ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਪਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕੁਸੈਗਤਿ ਦੇ 

ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕੇਲੇ ਦੇ ਪੇੜ ਨੇੜੇ ਜੰਮੀ ਬੇਰ ਦੇ ਬਿੰਬ ਦੁਆਰਾ 



ਕੁਹੀ 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ-- ਕਾਲੀਰ ਆਗੀ ਅਰਉਂ ਕੁਸ਼ੰਗ 
ਕਾ ਕੇਲੇ ਨਿਕਟ ਜੁ ਬੋਠਿ/ ਓਹ ਝੂਲੰ ਉਹ ਚੀਗੀਆ ਸ਼ਾਕਾੜ 
ਸੰਗੁ ਨ ਹੇਂਡਿ/(ਗੁ. ਗੰ. ੧੩੬੯)। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲਖ ਨਾਲ ਪੇੜੇ 

ਹੋਏ ਬਰਤਨ ਨਾਲ ਵੀ ਉਪਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ-- ਕਬੀਰ ਸ਼ਾਕਤ 
ਸੰਗੁ ਨ ਕਾੰਜੀਆ ਦੂਗੰਹਿ ਜਾਈਆੰ ਭਾਗਾ / ਝਾਸਨੁ ਕਾਟੋਂ 

ਪਰਸੀਐ ਤਓਂ ਕਛੁ ਲਾਗੈ ਦਾਗੁ /(ਗੁ. ਗੰ. ੧੩੭੧)। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕੁਸੈਗਤੀਆਂ 

ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼-ਵਤ ਕਿਹਾ ਹੈ-- ਦੁਸ਼ਨੀ ਸਭਾ /ਵਿਗੁਚੀਆ 
/ਲੇਸ਼ਾ ਵਾਤੀ ਜੀਵਣ ਬਾਦਾ /(ਗੁ. ਗਰ. ੧੩੪੩)। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 
ਦੇਵ ਨੇ ਖੁਦਗ਼ਰਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ 

ਨੂੰ ਵਰਜਿਆ ਹੈ- /ਝੰਨੂ ਸੰਗਿ ਸੰਗ ਨ ਕਚਈ ਨਾਨਕ /ਨਾ 

ਆਪਣਾ ਸ਼ਆਊਂ/(ਗੁ. ਰੀ. ੫੨੦)। 

ਕੁਹੀ : ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਪੰਛੀ ਜਿਸ ਦਾ ਰੋਗ ਲਾਲ ਭਾ ਮਾਰਦਾ 

ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰੈਗ ਵੀ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਠੰਢੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਸਰਦੀ 

ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਰਗ਼ਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਜਾਂ ਉਡਣ 

ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ 

ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਜੁਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਦੁਭੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਹੈ 

ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਂ, ਚਰਗਾਂ , ਕੁਹੀਆਂ ਵਰਗੇ 

ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਖੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ- ਅੰਹਾ ਬਾਜਾ 

ਚਰਗਾ ਕੁਹੀਆ ਏਨਾ ਥਵਾਲੇ ਘਆਹ /(ਗੁ . ਰੰ. ੧੪੪)। 

ਕੁਚਜੀ : ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਰਚਿਤ 'ਕੁਚਜੀ” 
ਇਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਕੁਲ 16 ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਇਸ 'ਸ਼ਬਦ” 

ਬਾਰੇ “ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮਸਾਖੀ” ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 

ਕਾਮਰੂਪ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੂਰਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਤਿ ਉਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, 

ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੂੰ ਜਾਦੂ-ਟੂਣਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਸ 

ਵਿਚ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ 'ਕੁਚਜੀ” 

ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 'ਕੁਚਰਗਾ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤਦਭਵ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਮਾੜੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ (ਅਰਥਾਤ ਮਨਮੁਖ) 

ਦਾ ਸਰੂਪ ਚਿਤਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਆਚਰਣ 

ਕਰਕੇ ਜੀਵਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋ' ਵਿਛੜ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦ੍ੈਤ-ਭਾਵ ਤਥਾ ਹਉਮੈ ਕਾਰਣ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ 

ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਅਤੇ ਦੁਖ ਸਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ 

ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿਤਰਿਆ ਹੈ-- ਤੁਧ ਗੁਣ ਨ ਸੱਭ 

ਕੁੰ ਡਲਨੀ 

%ਵਗਣਾ /ਇਕ' ਨਾਨਕੁ ਕੀ ਆਰਦਾ/ਨ ਜੀਉ / ਗੱਡੇ ਰਾਤ 

ਸੋਹਾਗਣੀ ਸੌ ਡੌਹਾਗਣਿ ਕਾਈ ਰਾਤਿ ਜੀਓ /(ਗੁ. ਰੰ. ੭੬੨)। 

ਕੁਟਣੀ : ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਦਰਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਵਾਰ 
ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਕ ਸਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ 'ਕੁਟਣੀ' ਨੂੰ 
ਚੋਰਾਂ, ਯਾਰਾਂ, ਰੰਡੀਆਂ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿਚ ਸਥਾਨ ਦਿੰਦਿਆ 

ਕਿਹਾ ਹੈ- ਦੌਰਾ ਜਾਰਾ ਰੰਡੀਆ ਕੁਟਣਆ ਦਾ ਬਾਣੁ /(ਗੁ. 

ਗੰ. ੭੯੦)। 
“ਕੁੱਟਣੀ” ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਔਰਤ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ ਜੋ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮ-ਭੋਗ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਤੀ 

ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਧਨ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਵਲ-ਛਲ ਦਸਦੀ 

ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਲ ਤੋਂ' ਹੀ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ 

ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਮੋਦਰ ਗੁਪਤ ਨੇ ਨੌਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ 

ਲਿਖੀ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ 'ਕੁਟੱਨੀਮਤਮ” ਵਿਚ ਕੁੱਟਨੀ ਦੇ 

ਪ੍ਰਭਾਵ, ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ, ਕਾਮੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 

ਵਸ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਰਿਤ ਚਿਤ੍ਣ 

ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਵੀ 'ਕੁੱਟਨੀ” ਦੇ 

ਆਚਾਰ, ਵਿਵਹਾਰ, ਕਾਰਜ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿੱਤਾਂਤ 

ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਧ-ਕਾਲ ਵਿਚ ਕੁੱਟਣੀ ਦਾ 

ਮਹੱਤਵ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁੱਟਣੀ ਆਯੂ ਵਜੋਂ ਬਿਰਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਮੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਡੂੰ ਘਾ ਗਿਆਨ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਧਾਨ ਕਾਰਜ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ 

ਦੇ ਗੁਰ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਕਾਮੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਧਨ ਖਿਚਣ ਦੀਆਂ 

ਵਿਧੀਆਂ ਦਸਣਾ, ਕਾਮੁਕ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਕੌਲ 

ਲਿਆਉਣਾ, ਧਨ ਦੇ ਮੁਕਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਾ ਛੁੜਵਾਉਣਾ 

ਆਦਿ ਹਨ। ਕੁੱਟਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੇਸਵਾ ਆਪਣੇ ਧੰਧੇ ਨੂੰ ਠੀਕ 

ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਨੁਭਵਹੀਨ ਨਵੀਆਂ 

ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟਣੀ ਤੱ' ਬਿਨਾ ਇਕ ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁਕ 

ਸਕਦੀਆਂ। 

ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਤਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕੁੱਟਣੀ 

ਦਾ ਬਿੰਬ ਇਕ ਘਿਰਣਿਤ ਇਸਤਰੀ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਕੁੰਡਲਨੀ : ਹਠ-ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 
ਵਾਲੀ ਅਹਿਮ ਨਾੜੀ ਜੋ ਸੱਪ ਵਾਂਗ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਕੁੰਡਲ ਮਾਰ 

ਕੇ ਗੁਦਾ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਮੱਧ-ਸਥਾਨ ਵਿਚ ਸੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 

ਅਤੇ ਯੋਗ-ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਜਾਗ ਕੇ ਸੁਖਮਨਾ ਨਾੜੀ ਰਾਹੀਂ 
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ਦਸ਼ਮਦ੍ਰਾਰ ਵਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਵੇਖੋ 'ਹਠ-ਯੋਗ'। 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗਠ, 
ਅਥਵਾ ਮਨ ਦੀ ਗੁੰਝਲ ਜਾਂ ਉਲਝਨ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ 

ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਚਉਥੇ ਕੇ" ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ-- 

ਭੰਡਲਨ? ਸੁਰਝੀ ਸ਼ਤਸੰਗ/ਤਾ ਪਰਮਾਨੰਦ ਗੁਠੂ #/ਖ' ਮਚਾ / 

(ਗੁ. ਰੀ. ੧੪੦੨)। 

ਕੁਦਰਤ : ਅਰਬੀ ਮੁਲ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ, 

ਸਮਰਥਾ, ਤਾਕਤ। ਤੁਰਕੀ (ਤੁਰਕਸ਼) ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਥਵਾ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ 

ਗਿਆ ਹੈ। “ਕੁਦਰਤ” ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਲਈ “ਕਾਦਿਰ' (ਵੇਖੋ) ਦੀ 
ਵਰਤੋ' ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋ 
ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ” 
ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵਾਚਕ 
ਮੰਨਿਆ ਹੈ- ਦੁਯੀਂ ਕੁਦਗਤਿ ਸਾਜੀ ਕਾਨਿ ਆਸ਼ਣ /ਡੈਠੇਂ 

ਚਾਉ /(ਗੁ. ਗੰ. ੪੬੩)। ਇਥੇ ਸਾਂਖ੍ਯ-ਸ਼ਾਸਤ੍ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ 
ਕੁਦਰਤ ('ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ?) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਸ਼ਰਿਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਵੇਖੋ “ਪ੍ਕ੍ਰਿਤੀ-ਵਰਣਨ”। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 
ਲਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ 
ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਚ ਆਪ ਹੀ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ-- 
ਥਾਲਿਹਾਨੀ ਕੁਦਰਤਿ ਵਸਿਆ / ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਈਂ ਲਖ / 
(ਗੁ.ਗੁੰ. ੪੬੯); ਆਪੇ ਕਾਦਰ/ਤਾ ਸਜ ਕੰ ਆਹੇ ਕਰੇ ਬੀੰਚਾਨੁ / 
(ਗੁ. ਗੰ. ੧੪੩)। 

ਕੁਦਰਤ ਅਤਿਅੰਤ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਲਾਵੇ 
ਵਿਚ “ਕਾਦਿਰ” ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ 
ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਸੁਣੀਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕਾਦਿਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। 
ਪਾਤਾਲ ਭੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਕਾਸ ਤਕ, ਸਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਆਕਾਰ 
ਕੁਦਰਤ ਹੈ । ਵੇਦ , ਪੁਰਾਣ , ਸਾਮੀ-ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਖਾਣ, ਪੀਣ ਦੇ 
ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਦਰਤ 'ਤੇ 
ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਜਾਤਾਂ, ਵਸਤੂਆਂ, ਰੋਗ, ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵ 
ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਹਨ। ਸੈਸਾਰ ਦੀਆਂ 

ਸਾਰੀਆਂ ਚੌਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਸਭ 
ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਪੌਣ, ਪਾਣੀ, ਅਗਨੀ, ਧਰਤੀ 

ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹੀ ਪਰਿਣਾਮ ਹਨ-- 

ਕੁਦਰਤ 

ਭਾਦਰਾ/ਤਾ /ਦਸੈ ਕੁਦਰਤਿ ਸ਼ਣਾੀਆ ਕਾਦਗ/ਤ ਭਓਂ ਸ਼ੁਯ ਸਾਲ / 

ਕੁਂਦਰ/ਤਿ ਪਾਤਾਲ ਆਕਾਲਾਂ ਕੁਦਗ/ਤ ਸ਼ਰਲ ਆਕਾਨੁ / 

ਕੁਾਦਗ/ਤ ਵੰਦ ਪੁਰਾਣ ਕਤੰਝਾ ਕੁਦਗ/ਤ ਸਰਲ ਵੀਚਾਰੁ / 

ਕੁਦਰ/ਤ ਪਾਣਾ ੫ਣਾ ਪੈਨ੍ਹਣ ਭਦਗ/ਤ ਸ਼ਰਥ /ਮਆਨ੍ਰ / 

ਕੁਦਰ/ਤ ਜਾਤਾ #ਨਨਸਾੰ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰ/ਤ ਜੀਆ ਜਹਾਨ/ 

ਕਾਦਰ/ਤਾ ਨੰਕੀਆ ਕਦਗ/ਤ ਝਦਾੀਂਆ ਕਾਦਗ/ਤਾ ਮਨੂ ਅਭਿਮਾਨੁ / 

ਕਾਦਰ/ਤਾ ਪਓੰਣੁ ਪਾਣਾ ਬੈਸੰਤਰ ਕੁਦਗੰਤਿ ਧਰਤਾੰ ਖਾਕ /ਸਭ ਤੇਗ 

ਭਾਦਗਾਂਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕਾੰ ਨਾਈ ਪਾਕ /ਗੁ. ਰੋ. ੪੬੪)। 

ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ “ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ” ਵਿਚ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸੱਚਾ 
ਕਿਹਾ ਹੈ-- ਸਚਾ ਤੰਗੀ ਕੁਦਗ/ਤ ਸਚੇ ਪਾ/ਤਿਸ਼ਾਹ/ 

ਇਥੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਥੇ 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਕਹਿਣਾ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਰੂਪ 
ਵਿਚ ਹੈ, ਉੱਜ ਉਹ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ' ਹੈ, ਨ ਹੀ 
ਨਿੱਤ ਅਤੇ ਅਨਾਦਿ ਹੈ । ਪਰਮਾਰਥਿਕ ਸਚ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਿਰਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ-- ਕਾਦਗ/ੰਤ ਕ/ਭ ਕੰ 
ਵਨਆ ਸ਼ੋਏ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ 
ਸੱਚੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਰਥਿਕ ਰੁਪ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚਾ 
ਹੈ। ਉਸੇ ਦੇ ਭੈ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਸ਼ ਜਾਂ ਤੱਤ੍ਰ 
ਕਾਰਜ-ਲੀਨ ਹਨ। “ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ” ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ- ਭੈ /ਵ/ਚਿ ਪਵਣ ਵਹੰ 
ਸਦਵਾਂ / ਡੰ /ਵ/ਚ ਚਲ/ਹ ਲਖ ਦਰੀਆਈ / ਡੰ /ਵਿ/ਚ 

ਅਗਾਨੇ ਕਢੰ ਵੌਗਾ/ਨ/ ਡੰ /ਵਾਚ ਧਰਤ ਦਲ? ਡਨਿ/ ਭੰ 
/ਵਿ/ਚਾ /ੰਦੁ /ਫਠੋ /ਨਰ ਭਾਰ / ਡੇ /ਵੰਚਿ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੁ / 

ਭੰ /ਵ/ਚਾ ਸੂਰਜ ਭੰ /ਵਾਚ ਚੰਦ / ਕੌਹ ਕਰੌੜਾੰ ਚਲਤ ਨ ਅੰਤ / 
ਭੈ /ਵਾਓ /ਨਧ ਝਧ ਸ਼ਰ ਨਾਥ / ਭੈ /ਵ/ਚ ਆਡਾਣੰ ਆਕਾਸ / 

ਡੈ /ਵਿ/ਓਚ ਜੌਧ ਮਹਾਬਲ ਸ਼ਰ/ ਡੇ /ਵ/ਜ਼ਿ ਆਵ/ਹ ਜਾਵਾ 
ਪੂਰ /ਸਗ/ਲਿਆ ਭਾਉ /ਲਿ/ਆ ਹੈ ਲੇਖ / ਨਾਨਕ /ਨਰਭਓਂ 
/ਨਰੰਕਾਨ ਸਚ ਏਕਾ /(ਗੁ. ਗੰ. ੪੬੪)। 

ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਅਟਲ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ 
ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਇਸ 
ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉਹ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ 
ਨੂੰ ਘਾਹ ਖਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਾਹ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸ 
ਖਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਟਿੱਬੇ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਥਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸਗਾਹ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਉਹ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉਤੇ ਬਿਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ-- ਹਾ 
ਬਾਜਾ ਚਰਗਾ ਕਹੀਆਂ ਏਨਾ ਖਵਾਲੇ ਘਹ/ ਘਾਹ ੪ਗੰਨਿ 



ਕੁਬਜਾ/ਕੁਬਿਜਾ 

ਤਿਨਾ ਮਾਸ਼ ਖਵਾਲੇ ਏਹਿ ਚਲਾਏ ਰਾਹ / ਨਦਆ /ਵਾਚ /ਟੋਝੇ 

ਦੇਖਾਲੇ ਥਲਾੀ ਕਰੇਂ ਅਸ਼ਗਾਹ / ਕੜਾ ਥਾਪ ਦੇਇ ੫ਾ/ਤਸ਼ਾਗੀ 

ਲਸ਼ਕਰ ਕਰੇ ਸੁਆਹ /(ਗੁ. ਰੀ. ੧੪੪)। 

“ਜਪੁਜੀ” ਦੀ 22ਵੀਂ ਅਤੇ 35ਵੀ' ਪਉੜੀਆਂ ਵਿਚ 

ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ 
“ਅਨੰਤ” ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਅਨੰਤ, 

ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਅਸੀਮ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਸਥਿਤੀ 

ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ- ਸੋ 8/ਤ ਲਾਣੰ 
ਨਾਨਕਾ ਸਰਾਂ #ੱਰਾਂ ਜੰਤਾਹ /(ਗੁ . ਗੀ. ੪੬੭)। 

ਸਿੱਧ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਅਨੰਤ ਮੰਨਦੇ 

ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਕੇਵਲ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਰਥਿਕ ਨਹੀਂ। ਰ੍ 

ਕੁਬਜਾ/ਕੁਬਿਜਾ : ਸੀ ਰਿਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸੈਬਧਿਤ ਆਖਿਆਨਾਂ 
ਵਿਚ ਬਹੁ ਚਰਚਿਤ ਕੁੱਥੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲੀ ਕੋਸ ਦੀ ਇਕ ਦਾਸੀ 

ਜੋ ਉਸ ਲਈ ਨਿੱਤ ਵਟਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਕ ਵਾਰ 

ਜਦੋਂ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਬਲਰਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਵਾਲ 

ਬਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮਥੁਰਾ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ 

ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। 
ਪਰ ਕੁੱਬੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ ਕਿਸ਼ਣ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤਕ 

ਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਸੀ ਕਿ੍ਸ਼ਣ ਨੇ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 

ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਰਖਿਆ ਅਤੇ ਠੋਡੀ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਕੁਬ 

ਕਢ ਦਿੱਤਾ। ਫਲਸਰੂਪ ਇਹ ਇਕ ਸੁੰਦਰ ਮੁਟਿਆਰ ਵਾਂਗ 

ਬਣ ਗਈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ੍ਿਸ਼ਣ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕੁਬਜਾ ਦਾ ਉੱਧਾਰ 
ਹੋ ਗਿਆ। 

'ਬ੍ਹਮ-ਵੈਵਰਤ-ਪੁਰਾਣ” ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 

ਵਿਚ ਕੁਬਜਾ 'ਸੂਰਪਣਖਾ” ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ 

ਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘੋਰ ਤਪਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਬ੍ਹਮਾ 

ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਤਪਸਿਆ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ 

ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਪਰ ਯੁਗ ਵਿਚ ਸੀ ਕਿ੍ਸ਼ਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ 

ਹੋਏ ਸੀ ਰਾਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਣਨ ਦਾ ਗੌਰਵ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ। 

ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਹੱਥੋਂ ਜਦ ਇਸ ਦਾ ਕੁਬ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ 

ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਨਿਮੰਤਿਰਤ ਕੀਤਾ। ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ 
ਉੱਧਵ ਸਹਿਤ ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੰਮ-ਕੀੜਾ 

ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਕੁਬਜਾ ਦਾ 

ਉੱਧਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੈਕੁੰਠ ਵਿਚ 

“ਚਦਰਮੁਖੀ” ਨਾਂ ਦੀ ਗੋਪੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲਗੀ। 

ਭਗਤੀ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੁਆਰਾ 

ਉਧਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕੁਬਜਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ 
ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ- ਘੰਧੰਕੇ ਓਧਗੱਠਓ ਖਾਨ 

ਪ੍ਹਾਰ/ ਕਾਝਜਾ ਓਧਗੀ ਆਗਸ਼ਟ ਧਾਰ /(ਗੁ. ਰੀ. ੧੧੯੨)। 

ਕੁਬੇਰ : ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਹੁ ਚਰਚਿਤ ਦੇਵਤਾ ਜੋ ਹਿੰਦੂ 
ਮਿਥਿਹਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਧਨ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਹੋਰ 

ਨਾਮਾਂਤਰ ਹਨ-- ਯਕ੍ਸ਼ਰਾਜ, ਜਟਾਧਰ, ਵੈਸ਼੍ਣਵ, ਸ਼ੀਦ 

ਆਦਿ। ਇਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ 'ਵਿਸ਼ਵਾ” ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ 

“ਇਲਵਿਲਾ” ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਦਾ 

ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲਕਾਪੁਰੀ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਸੁਮੇਰ 

ਪਰਬਤ ਉਤੇ “ਚੈਤ੍ਨਾਥ” ਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਬਾਗ਼ ਹੈ 
ਅਤੇ 'ਪੁਸ਼ਪਕ” ਵਿਮਾਨ ਉਤੇ ਇਹ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ 

ਪਾਸੇ ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਯਕ੍ਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਵੀ 

ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਕੁਬੇਰ ਦਾ ਰੈਗ ਚਿੱਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਟੰਗਾਂ ਅਤੇ ਅੱਠ 

ਦੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਐਸ਼ਵਰਜ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਹੱਥ ਵਿਚ 

ਧਨ ਦੀ ਥੈਲੀ ਅਤੇ ਮਦਿਰਾ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਲਏ ਹੋਏ 

ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦਸ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ 

ਰਖਿਅਕ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 

ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਰਖਿਆ ਦਾ ਭਾਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

'ਬ੍ਹਮ-ਪੁਰਾਣ” (97) ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਸ਼੍ਵਾ 

ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਤਨੀਆਂ ਸਨ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੁਬੇਰ ਸਭ ਤੋ ਵੱਡਾ 

ਸੀ। ਰਾਵਣ, ਕੁੰਭਕਰਣ ਅਤੇ ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਇਸ ਦੇ ਮਤਰੇਏ 

ਭਰਾ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਸੈਪੱਤੀ ਹਥਿਆ ਲਈ। ਕੁਬੇਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ 

ਕੋਲ ਗਿਆ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਰਣਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਦੀ 
ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ “ਧਨਪਾਲ” ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। 

“ਬਾਲਮੀਕਿ ਰਮਾਇਣ” ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ'` ਇਹ 

ਤਪਸਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਪਾਰਬਤੀ 

ਦਿਸ ਪਏ। ਕੁਬੇਰ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਤਵਿਕ ਭਾਵ ਨਾਲ ਆਪਣੀ 

ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਪਾਰਬਤੀ ਵਲ ਦੇਖਿਆ। ਪਾਰਬਤੀ ਦੇ ਦੈਵੀ 

ਤੇਜ ਨਾਲ ਕੁਬੇਰ ਦਾ ਉਹ ਨੇਤਰ ਭਸਮ ਹੋ ਕੇ ਪੀਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। 



ਕੁੰਭ (ਮੇਲਾ ਜਾਂ ਪਰਵ) 

ਕੁਬੇਰ ਉਥੋਂ ਉਠ ਕੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ 

ਆਰਾਧਨਾ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਉਸ ਉਤੇ 

ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੋਏ। ਪਾਰਬਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਅੱਖ ਭਸਮ 

ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ 'ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਪਿੰਗਲ” ਰਖਿਆ 

ਗਿਆ। 

ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਬੇਰ ਸ਼ਕਤੀ, ਧਨ-ਸੰਪੱਤੀ ਅਤੇ 

ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਥੁਰਾ, ਪਦਮਾਵਤੀ, 

ਵਿਦਿਸ਼ਾ, ਪਾਟਲੀ-ਪੁੱਤਰ ਆਦਿ ਨਗਰ ਕੁਬੇਰ ਦੇ ਪੂਜਾ-ਕੇਂਦਰ 

ਹਨ। ਗੁਰਮਤਿ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਤਰ ਧਨ ਦੇ 

ਦੇਵਤਾ ਵਜੋਂ ਚਿਤਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ 
ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਬੇਰ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਵਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 

ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ-- ਅਨਿਕ ਧਰਮ ਆਨੇਕ ਕੁਮੋਰ/ 

ਅਨਿਕ ਸ਼ਰਨ ਆਨੇਕ ਕਨਕ ਸ਼ਮੰਰ/ ਆਨੇਕ ਸੌਖ ਠਵਤਨ 

ਨਾ ਲੀਹ / ਪਾਰਬੂਹਮ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਤਹ /(ਗੁ . ਰੰ. ੧੨੩੬)। 

ਕੁੰਭ (ਮੇਲਾ ਜਾਂ ਪਰਵ) : 'ਕੁੰਭ' ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ _ 
“ਘੜਾ'। ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਰਵ ਲਈ ਰੁੜ੍ਹ ਹੋ 

ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਜੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਦ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ 

(ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਪਿਛੋ) ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਯਾਗ, 

ਹਰਿਦੁਆਰ, ਨਾਸਿਕ ਅਤੇ ਅਵੰਤਿਕਾ (ਉਜੈਨ)। ਇਸ ਦੇ 

“ਕੁੰਭ” ਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸਮੁੰਦਰ ਰਿੜਕਣ ਵੇਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ 

ਚੌਦਾਂ ਰਤਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਕੁੰਭ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦਾ 
ਹੈ। 

ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਬਧੀ ਕਈ ਰੋਚਕ 

ਆਖਿਆਨ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਕ ਮਾਨਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ 

ਭਰੇ ਹੋਏ ਕੁੰਭ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਹੀ ਦੈੱਤ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ 
ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗਰੁੜ ਫਿਰ ਪ੍ਿਥਵੀ ਉਤੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਧਰਤੀ 

ਉਤੇ ਜਿਥੇ-ਜਿਥੇ ਅਮਿੰਤ-ਕੁੰਭ ਰਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਥੇ-ਉਥੇ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਡਿਗੀਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ 
ਸਥਲ ਪੁਜਣ-ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ 
ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮੁਕਤੀ-ਦਾਇਕ ਮੰਨਿਆ 

ਗਿਆ। 

ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ (ਮਹਾਨਕੋਸ਼”) ਨੇ ਸਕੰਦ-ਪੁਰਾਣ” 
ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਰਿੜਕਣ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਗਟ 

ਹੋਏ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅੰਮਿ੍ਤ ਦਾ ਕੁੰਭ (ਘੜਾ) 

ਚੁਕੀ ਧਨਵੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਧਨਵੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ 

ਕੁੰਭ ਇੰਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਦ ਨੇ ਅਗੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਜਯੰਤ ਨੂੰ 

ਕੁਰਾਣ/ਕੁਰਾਨ 

ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁੰਭ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ 

ਕੁੰਭ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੈੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ੁਕੁ ਨੇ 

ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਯੋਤ ਤੋਂ ਕੁੰਭ ਖੋਹ ਲਵੇਂ । ਦੈਂਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ 

ਦਾ 12 ਦਿਨ (ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ 12 ਵਰ੍ਹੇ) ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ 

ਖਿਚ-ਧੂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਥਾਂਵਾਂ-- ਪ੍ਯਾਗ, ਹਰਿਦੁਆਰ, ਨਾਸਿਕ 

ਅਤੇ ਅਵੰਤਿਕਾ-- ਉਤੇ ਕੁੰਭ ਵਿਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਡਿਗਿਆ ਜਿਥੇ 

ਹੁਣ ਹਰ ਬਾਰ੍ਹਵੇ' ਵਰ੍ਹੇ ਕੁੰਭ ਦਾ ਪਰਵ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਹਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਉਤੇ ਪਰਵ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ 

ਬਹੁਤ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੂੰ ਰਾਮ-ਨਾਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁੱਛ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। 

ਸੈਤ ਨਾਮਦੇਵ ਅਨਸਾਰ- ਗੰਗਾ ਜਉਂ ਗੋਂਦਾਵ/ਨੈ ਜਾਏਆੰ 

ਕੰਡਾ ਜਉਂ ਕੈਦਾਰ ਨਰਾਈਆ ਗੌਮਤਾਂ ਸਹਸ ਗਊਂ ਦਾਨ ਕਾਜ / 
ਕੰ/ਟ ਜਉਂ ਤੀਰਥ ਕਠੰ ਤਨ ਜਉਂ /ਹਿਵਾਲੇ ਗਾਰੈ ਰਾਆ ਨਾਮ 

ਸਾਰ ਤਊਂ ਨ ਪੁਲੰ/(ਗੁ. ਰੈ. ੯੭੩)। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਹਾਂ ਪਰਵਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਡਾ. ਰਾਜਬਲੀ ਪਾਂਡੇਯ 

(“ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ-ਕੋਸ਼'? ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ । ਪ੍ਯਾਗ- 

ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੈਦਮਾ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਹੋਣ, ਬ੍੍ਹਸਪਤੀ 

ਵਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ ਉਤੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦਿਨ ਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੋਵੇ। 

ਹਰਿਦੁਆਰ- ਜਦੋਂ ਬ੍੍ਹਸਪਤੀ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸੂਰਜ 

ਮੇਖ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਹੋਵੇ। ਨਾਸਿਕ- ਜਦੋਂ ਬ੍੍ਹਸਪਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ 

'ਤੇ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦ੍ਮਾ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਉਤੇ ਹੋਣ। ਉਜੈਨ 
(ਅਵੈਤਿਕਾ)- ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਅਤੇ ਬਿ੍੍ਹਸਪਤੀ 

ਗਏ ਰਗੀਗਾ-ਇਸ਼ਨਾਨ ਅਤੇ ਸੈਤ-ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਭਾਰਤੀ 

ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। 

ਕੁੰਭਕ : 'ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ' ਦਾ ਇਕ ਅੰਗ। ਵੇਖੋ 'ਅਸ਼ਟਾਗ-ਯੋਗ'। 

ਕਮੇਰੁ : ਵੇਖੋ 'ਕੁਥੇਰ'। 

ਕੁਰਾਣ/ਕੁਰਾਨ : ਮਾਝ ਰਾਗ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਵ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਭਾਵੀਕਰਣ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ-- /6ਹਰ 

ਅਸ਼ੀੰਤ ਦਕੁ ਮਸ਼ਲਾ ਹਕੁ ਹਲਾਲ਼ ਕਾਰਾਣ /(ਗੁ. ਗੰ. ੧੪੦)। 

ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਧਰਮ (ਇਸਲਾਮ) 

ਦਾ ਪੈਜ਼ੀਬਰ ਤੋ ਬਾਦ ਦੂਜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤ੍ਰ 'ਕੁਰਾਨ” ਹੈ, 

ਇਸ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕ ਹੈ। ਇਸ 



ਕੁਰਾਣ/ਕੁਰਾਨ 

“ਇਲਾਹੀ-ਕਲਾਮ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ 

ਅਰਥ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸਮਝਾ ਕੇ ਦਸਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ 

ਪਾਠ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ 

ਹੈ। ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਰਚੀ ਗਈ ਇਸ ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕ ਦੇ 

ਅੰਦਰਲੇ ਸੋਕੇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਪਾਠ (188) 

ਅਥਵਾ ਸੂਰਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੈਮਦ ਨੂੰ 23 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨੱਥੀ- 

ਕਾਲ ਵਿਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਤਰੀਆਂ ਸਨ-- ਕਦੇ ਜਿਬਰਾਈਲ 

ਫ਼ਰਿਸ਼ਤੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕਦੇ ਆਕਾਸ਼-ਬਾਣੀ 

ਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਆਵੋਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ੁਦਾ 

ਦੇ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚੇ ('ਲੌਹ-ਮਹਿਫ਼ੂਜ਼) ਵਿਚ ਦਰਜ ਸੀ। 
ਮਹਾਨ-ਕੋਸ਼ਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਰਾਨ ਵਿਚ ਕੁਲ 

323741 ਅੱਖਰ, 79436 ਪਦ, 6666 ਆਯਤਾਂ ਅਤੇ 114 

ਸੁਰਤਾਂ ਹਨ। ਪਰ “ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼” ਵਿਚ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ 

ਗਿਣਤੀ 323621 , ਪਦਾਂ ਦੀ 77934, ਆਯਤਾਂ ਦੀ 6236 

ਅਤੇ ਸੂਰਤਾਂ (ਅਧਿਆਇ) ਦੀ 114 ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 114 
ਸੂਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 90 ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮੱਕੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸ-ਕਾਲ ਨਾਲ ਹੈ 
ਅਤੇ 24 ਦਾ ਸੰਬੋਧ ਮਦੀਨੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੀਆਂ 

ਆਯਤਾਂ ਆਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 

ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਪਸਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 

ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਯਾਦਾ, ਇਬਾਦਤ ਦੀਆਂ 

ਵਿਧੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਯੁੱਧਾਂ ਬਾਰੇ 

ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੱਕੇ 

ਅਤੇ ਪ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਾ ਦੀ ਅਦ੍ਰੈਤਤਾ, 

ਲਾਸ਼ਰੀਕਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਤੱਵ ਉਤੇ 

ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ 

ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਕਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਬਹੁਤ 

ਸਾਰੇ ਸਿਦਕਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਯਤਾਂ ਨੂੰ 

ਕੰਠ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੂਜੇ 
ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਮਾਮੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਜ਼ੀ 

ਅਤੇ ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਫਲਸਰੂਪ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਯਤਾਂ 

ਨੂੰ ਕੰਠ-ਅਨੁ-ਕੰਠ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਵਿਚ 

ਸੈਕਲਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੇ 

ਖ਼ਲੀਫ਼ਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਰਣਾ ਨਾਲ ਜ਼ੈਦ ਇਬਨੇ ਸਾਬਤ ਨੇ . 
ਜਿਸ ਸੈਕਲਨ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਆਯਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, 

ਉਹ 'ਕੁਰਾਨ” ਦਾ ਪ੍ਰਥਮ ਸੈਕਲਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਉਤਾਰੇ 

ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਮਿਸ਼ਕ, ਬਸਰੇ ਅਤੇ ਕੂਫ਼ੇ ਦੇ ਸੈਨਿਕ 

ਕੁਲਖੋਤ (ਕੁਰੁਕ੍ਸ਼ੋਤ੍) 

ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਹੋਰ ਖਰੜੇ ਰਦ 

ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੋਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਮੰਨਿਆ। 

40 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। “ਜਪੁਜੀ' ਵਿਚ 
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ “ਕੁਰਾਨ” ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਵਿਚ ਕਾਜ਼ੀਆਂ 

ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮੰਨਿਆ ਹੈ-- ਵਖਤ ਨ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆ /ਜੋ 

/ਲਥ/ਨੇ ਲੰਥ ਕੁਰਾਣ / 

ਕੁਰਾਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਮਹੱਤਵ 'ਸੂਰਾ-ਏ-ਫ਼ਾਤਿਹਾ” 

ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਦਰਜ 

ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਰਤ ਨੂੰ “ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ' 

(“ਅਸਾਂਸੁਲ-ਕੁਰਾਨ”) ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ 
ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਭਾਵ-ਸਾਮਗ੍ੀ ਦਾ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਸਮੋਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਪਾਠ ਨ ਕਰ ਸਕੇ , ਤਾਂ 

ਕੇਵਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ 
ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਮਹਾਤਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹੀ 

ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੂਰਤ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ 

ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 

ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਸੈਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 

ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੁਪਾਤਰ 

ਬਣਨ ਵਿਚ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਅਮਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 

ਮਨੌਂਖ ਮਰਨ-ਉਪਰੈਤ ਆਪਣੀ ਯਾੜ੍ਾ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਖ਼ੁਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕਤਾ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਕੁਲਖੇਤ (ਕੁਰੁਕਸ਼ੇਤ੍ ) : ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤੀਰਥਾਂ 
ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 

40 ਕਿ. ਮੀ. ਦੂਰ ਥਾਨੇਸਰ ਨਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ 

ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਨਾਂ ਰਾਜ ਕੁਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੈਬੰਧਿਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 

ਕੁਰੁ ਨੇ ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਯੱਗ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਹਿਆ, ਉਸ 
ਦਾ ਨਾਂ 'ਕੁਰੁਕਸ਼ੇਤ੍' ਪੈ ਗਿਆ। 

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਕੁਰ ਬੜੀ ਲੀਨਤਾ ਨਾਲ 

ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਦ ਨੇ ਇਸ ਮਿਹਨਤ 

ਦਾ ਕਾਰਣ ਪੁਛਿਆ। ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਕੁਰੁ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜੋ 

ਵੀ ਇਥੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਸਵਰਗ ਲੌਕ ਵਿਚ ਜਾਏਗਾ। 

ਇੰਦੂ ਉਸ ਦੀ ਹਾਸੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਾਦ 

ਵਿਚ ਹੋਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇੰਦੂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 

ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਰਾਜਾ ਕੁਰੁ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 

ਲੋਕੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਯੱਗ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾ ਸਾਡਾ ਭਾਗ ਦਿੱਤੇ 



ਕੁਲਖੇਤ (ਕੁਰੁਕਸ਼ੇਤ੍) 

ਸਵਰਗ ਚਲੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਇੰਦੂ ਨੇ ਇਹ ਨੁਕਤਾ 

ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਕੁਰੁ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 

ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ , ਪੰਛੀ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਬਿਨਾ ਕੁਝ 
ਖਾਏ ਪੀਏ ਜਾਂ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ 

ਸਵਰਗ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣੇਗਾ। ਕੁਰੁ ਨੇ ਇੰਦੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ 

ਲਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤ੍ (ਕੁਰੁਖੇਤਰ) 

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਰਾਜਾ ਕੁਰੁ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਖੇਤਰ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ 

ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।'ਸ਼ਤਪਥ-ਬਾਹਮਣ” ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ 

ਹੈ ਕਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਯੱਗ ਦੀ ਆਹੂਤੀ 

ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੈਦਿਕ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ। 

ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ “ਧਰਮ-ਖੇਤਰ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

“ਮਹਾਭਾਰਤ” (ਵਨ-ਪਰਵ/86) ਵਿਚ ਕੁਰੁਕਸ਼ੇਤ ਨੂੰ 

'ਬ੍ਹਮਾਵਰਤ” ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੱਖਣ ਵਿਚ 

ਸੀ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਖੇਤਰ “ਬ੍ਹਮਾ ਕੀ ਵੇਦੀ” 

ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 'ਸਮੰਤਪੰਚਕ” ਕਿਹਾ 

ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹਤਿਆ ਦੇ 

ਬਦਲੇ ਛਤ੍ਰੀਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਰੋਵਰ ਭਰੇ । ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ 
ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਖੇਤਰ ਬਣਿਆ। 

ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕੁਰੁ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ 'ਕੁਰਕਸ਼ੇਤ੍” 
ਨਾਂ ਪਿਆ। 

“ਮਹਾਭਾਰਤ” (ਵਨ-ਪਰਵ/83) ਵਿਚ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤ ਦੇ 

ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਨਤਾਵਾਂ ਉਤੇ ਝਾਤ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ 

ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ 

ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਾਪ-ਮੁਕਤ ਹਨ 

ਜੋ ਕੁਰਕ੍ਸ਼ੇਤ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੈਕਲਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਇਥੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਿਣਕੇ ਨੂੰ ਜੇ ਮਹਾ ਪਾਪੀ ਛੋਹ ਲਏ ਤਾਂ 

ਉਹ ਵੀ ਸਵਰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। 

“ਨਾਰਦੀਯ-ਪੁਰਾਣ'(11/64) ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤ 

ਵਿਚ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਜਨਮ ਨਹੀਂ' 

ਲੈੱਂਦਾ। ਇਸ ਪੁਰਾਣ ਵਿਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸੌ 

ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਗਿਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਖੇਤਰ 

ਵਿਚ ਲਗਭਗ 350 ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ 
ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ ਸੈਬੈਧੀ ਇਹ ਧਾਰਣਾ ਵੀ ਪ੍ਚਲਿਤ 

ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਣੂ ਨੇ ਮਧੂ ਅਤੇ ਕੈਟਭ ਦੈੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ 

ਕੁਵਲਆਪੀੜ 

ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਝ ਸਭ ਪਾਸੇ ਪਸਰ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਖੇਤਰ 

ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੀ ਚੌਕੜੀ ਲਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇਥੇ ਮਿਝ ਨ 

ਫੈਲ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖੇਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਬਣਿਆ 
ਰਿਹਾ। 

ਧਾਰਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਸਵਤੀ 

ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਵੇਦ-ਮੰਤ੍ਹਾਂ 

ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ੰਥਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ 

ਸੀ। ਇਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜ੍ਯੋਤੀਸਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਭਗਵਾਨ 

ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੇ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ “ਗੀਤਾ” ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਅਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ 
ਪਹਿਲਾਂ ਇਥੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਅਤੇ ਕੌਰਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 18 ਦਿਨ 

ਘੋਰ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਮਹਾਭਾਰਤ” ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ 

ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਥੋਂ ਦਾ ਬ੍ਹਮ-ਸਰੋਵਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਜੋ 1080 

ਮੀ. ਲੰਬਾ ਅਤੇ 360 ਮੀ. ਚੌੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ 

ਡੂੰਘਾਈ ਘਟੋ ਘਟ 15 ਫੁਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ 

ਮੌਕੇ ਇਥੇ ਲੱਖਾਂ ਜਿਗਿਆਸੂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨ ਕੋਈ ਪਰਵ ਜਾਂ 
ਮਹਾਤਮ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ 

ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਕਈ ਧਰਮ-ਧਾਮ ਹਨ ਜਿਸ 
ਕਰਕੇ ਇਹ ਖੇਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ-ਏਕਤਾ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਮਝਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧਾਂ-ਸੈਤਾਂ ਦੀ ਯਾਤ੍ਾ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ 

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, 

ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ 
ਵੀ ਇਥੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਈ ਗੁਰੂ-ਧਾਮ 
ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਗੁਰੂ 
ਅਰਮਦਾਸ ਦੇ ਇਥੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੈਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ-- ਪ੍ਥਮ 

ਆਏ ਕਾਲਥੰਤ ਗਾਰ ਸ਼ਤਿਗਿਰ ਪਰਲ ਹੋਆ /(ਗੁ . ਰੀ. ੧੧੧੬)। 

ਕੁਵਲਆਪੀੜ : ਗੁਰਮਤਿ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਭੂ 

ਵਲੋ' ਮਾਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿਚ ਕੁਵਲਯਾਪੀੜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ 

ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅਨੁਸਾਰ- ਕੁਵਲਆਪੰੜ 
ਆਪ ਅਰਾਇਦਾ /ਪਆਰਾ ਕਰ ਬਾਲਕ ੫ ਪਚਾਹਾ/(ਗੁ . 
ਰੋ. ੬੦੬)। 

ਇਹ ਇਕ ਅਤਿ ਬਲਵਾਨ ਹਾਥੀ ਸੀ, ਜੋ ਕੰਸ ਦੇ 
ਮੰਡਪ ਦੇ ਦੁਆਰ ਦੇ ਨੌੜੇ ਸਦਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। 

“ਭਾਗਵਤ-ਪੁਰਾਣ” ਅਨੁਸਾਰ ਕ੍ਿਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬਲਰਾਮ ਜਦੋਂ 
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ਮਥੁਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਿਧ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਲਈ 

ਇਸ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਮਹਾਵਤ ਦੁਆਰਾ ਚੌਚਲ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ 

ਗਿਆ। ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਉਸ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ 

ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਪਟਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਦੋਦ ਕਢ ਕੇ ਇਕ 

ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬਲਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰਖ 

ਲਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੰਸ ਡਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 

ਲੜਨ ਲਈ ਚਾਣੂਰ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਟਿਕ ਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 
ਭੇਜਿਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬਲਰਾਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੱਲ-ਯੁੱਧ 

ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਕਈ ਹੋਰ ਮੱਲ ਵੀ 
ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਤਦ ਉਪਰੈਤ ਕਿ੍ਸ਼ਣ ਨੇ ਕੰਸ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ 

ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤੋਂ' ਹੇਠਾਂ ਘਸੀਟਿਆ ਅਤੇ ਮਾਰ 
ਦਿੱਤਾ। 

ਕੂੜ : ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅਸਤਿ ਜਾਂ ਝੂਠ ਲਈ ਕੂੜ ਸ਼ਬਦ 

ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਉਸ ਯੁਗ 

ਵਿਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕੂੜ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ- ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ 
ਕਾ ਡਰਾ ਦੂਰ / ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਗੰਹਆ ਭਰਪੁ/ਨ / (ਗੁ. ਰੀ . 

੪੭੧)! ਇਸ ਕੂੜ ਦੀ ਵਿਆਪਤੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਅਨੁਸਾਰ 

ਦ੍ਰੌਤਭਾਵ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਤ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਤਕ 

ਹੈ- ਪਇਆ /ਲਿਯੰਦਿਆ ਕਾਗਦ ਮਸ਼ ਥੌਈ / ਦੂਜੈ ਭਾਇ 

ਸ਼ੁਧ ਪਾਇ ਨ ਕੋਈ / ਕੂੜ /ਲਿਥਾਹਿ ਤੈ ਕੂੜਾ ਕਆਾਵਾਨਿ ਜਾਲ 
ਜਾਵਾ? ਕੂ/ੜਿ /ਚਤ ਲਾਵ/ਦਿਆ/(ਗੁ. ਗੰ. ੧੨੩)। 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 

ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਕੂੜ ਅਤੇ ਕਪਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰੀ ਦਰਗਾਹ 
ਤੋਂ ਵੈਚਿਤ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ- ਕੁਇਿਆਰ /ਪਛਾਹਾ ਸ਼ਟੀਆਨੇ 
ਕੁੜਾ 'ਹਿਰਦੀਂ ਕਪਟੁ ਮਹਾ ਦੁਖ ਪਾਵੈ /ਮਹਾ ਕਾਲੇ ਕੁਡਿਆਗੀਆ 
ਕੂਾੜਿਆਰ ਕੂੜ ਹੋਇ ਜਾਵੈ /(ਗੁ. ਗੰ. ੩੦੨)। ਬਚਨ ਕਰਕੇ 

ਖਿਸਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ “ਕੂੜਿਆਰ” 
ਕਿਹਾ ਹੈ- ਝਚਨ` ਕਠੇਂ ਤੰ /ਨੈਸ਼ਕ ਜਾਇ ਥੋਲੇ ਸਭ ਕਾਚਾ/ 

ਅੰਦਰਹ ਥੌਥਾ ਕੁਾੜ਼ਿਆਰ ਠਾੜਾੀ ਸਭਾ ਖਚਾ/(ਗੁ . ਰੰ. ੧੦੯੯)। 

ਕੂੜ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਣ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ 

`_ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਕੂੜ ਛਡਣ ਲਈ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ 

ਹੈ- ਛੋਡਹ ਪਾਣੀ ਕੂੜ ਕਬਾੜਾ / ਕੂੜ ਮਾਠੇ ਕਾਲ਼ ਉੰਛਾਹਾੜਾ / 
ਸਾਕਤ ਕਾਂੜ ਪਚ/ਹਿ ਮਨੋ ਹਉਮੈ ਦਹ ਆਗੰਗਿ ੫ਚੈ ਪਚਾਈ ਹੇ / 

(ਗੁ. ਗੁ. ੧੦੨੫-੨੬)। 

ਕੂੰਜ : ਵੇਖੋ “ਉਡੇ ਊਡਿ”। 

ਕੇਸੀ 

ਕੂੰ ਜੜੀਆ : ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ 
“ਇੰਦੀਆਂ ਦਾ ਬੋਧਕ ਸ਼ਬਦ। ਵੇਖੋ “ਇਦੀਆਂ'। 

ਕੇਸਰ : ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪਾਮਪੁਰ) ਅਤੇ ਜੰਮੂ (ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ) ਵਿਚ 
ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਪੌਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੀਲੇ ਰੈਗ ਦੇ ਲਾਲ 

ਭਾਅ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਗੰਧਿਤ ਫੁਲ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੁਲ 

ਦੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 

ਦੇ ਮਾਂਗਲਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ 

ਸੈਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਫੁਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਰੋਗਾਂ ਲਈ ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ| ਰ੍ 

ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਸੈਬੈਧੀ ਇਕ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ 

ਇੰਦ ਦੇਵਤਾ ਇਕ ਅਸਾਧ ਰੋਗ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। 

ਉਹ ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਦੇ ਇਕ ਵੈਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ 
ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੋ ਕੇ ਇੰਦੂ ਨੇ ਉਸ ਵੈਦ ਨੂੰ ਇਹ ਪੌਦਾ ਪ੍ਰਦਾਨ 

ਕੀਤਾ। ਬਸ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਇਸ ਫੁਲ ਦੀ 

ਉਤਪੱਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ । ਪਰ 'ਰਾਜਤਰੈਗਣੀ' 

ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 7ਵੀ' ਸਦੀ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 
ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਤਿਲੈਗ ਰਾਗ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 

ਕੇਸਰ ਦਾ ਫੁਲ, ਕਸਤੂਰੀ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਸਭ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉਤੇ 
ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ- ਕੇਸ ਕੁਸ਼ਮ ਮਰਗਸ਼ੈੰ ਹਰਣਾ ਸਰਲ 

ਸਗੰਗੀ ਚੜ੍ਹ ਣਾ/(ਗੁ. ਰੀ. ੭੨੧)। 

ਕੇਸਵ : ਸੁੰਦਰ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦਾ ਇਹ ਇਕ ਨਾਮਾਂਤਰ 
ਹੈ। ਇਹ ਵੈਸ਼ਣਵੀ ਅਥਵਾ ਸਗੁਣਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ 

ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ 
ਨੇ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੀਵਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ-- ਕੇਸ਼ਵ ਕਲੇਸ ਨਾਸ਼ 

ਅਘ ਖੰਡਨ ਨਾਨਕ ਜੀਵਤ ਦਰਸ਼ /ਦਸ਼ੋ /(ਗੁ. ਰੀ. ੮੨੯)। 

“ਹਰਿਵੈਸ਼-ਪੁਰਾਣ” (80/66) ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ਼ੀ ਦੈਂਤ 

ਦਾ ਬਧ' ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਰੂਪ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦਾ ਇਹ ਨਾਂ 

ਪ੍ਚਲਿਤ ਹੋਇਆ। 

ਕੇਸੀ : ਇਕ ਦੈੱਤ ਜੋ ਕੰਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਸੀ। ਇਹ ਦਕ੍ਸ਼ 
ਪ੍ਜਾਪਤੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਕਸ਼੍ਯਪ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ 
ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਧਿਕ ਬਲਵਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ 
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ਮਾਰਿਆ ਅੜੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਦੁਹਾਈ ਫਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। 

“ਭਾਗਵਤ-ਪੁਰਾਣ” (10437) ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਕਸ ਨੇ ਕੇਸੀ 

ਨੂੰ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੱਲ-ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ 

ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ 
ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘੁੰਮਾਇਆ ਅਤੇ 

ਆਕਾਸ਼ ਵਲ ਸੁਟ ਦਿੱਤਾ। ਹੇਠਾਂ ਡਿਗਣ 'ਤੇ ਕੇਸੀ ਫਿਰ ਸੁਚੇਤ 

ਹੋ ਗਿਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਹੱਥ ਪਾ ਦਿੱਤਾ 

ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਜਬਾਹੜੇ ਉਖੜ ਗਏ। ਇਸ ਪਿਛੋ ਸੀ 

ਕਿ੍ਸ਼ਣ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਫਲਸਰੂਪ 
ਕੇਸੀ ਦਾ ਦਮ ਘੁਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿ੍ਸ਼ਣ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰੇ ਸੁਟ 

ਦਿੱਤਾ। ਕ੍ਿਸ਼ਣ ਦੇ ਪਾਕਰਮਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸੀ-ਬੱਧ ਦਾ ਉਲੇਖ 

ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਗੌਂਡ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ 

ਹੈ- ਕੇਸੀ ਕੰਸ ਮਥਨ ਜਿਨੇ ਕੰਆ।/ ਜੀਆ ਦਾਨ ਕਾਲੀ 

ਕਾਉਂ ਦੀਆ/(ਗੁ. ਗੋ. ੮੭੪)। 

ਕੇਤੁ: ਇਕ ਦਾਨਵ ਜੋ ਰਾਹੂ ਦੇ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ 
ਸਿਰ ਅਤੇ ਬਾਹਵਾਂ ਕਟੇ ਜਾਣ ਤੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਸੈਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ 

ਵੇਖੋ “ਰਾਹੂ”। 

ਕੇਦਾਰਨਾਥ : ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਪਰਬਤ ਜੋ ਕਾਲਾਂਤਰ 
ਵਿਚ 'ਸ਼ਿਵ” ਦਾ ਇਕ ਨਾਮਾਂਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਉਤਪੱਤੀ 

ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ 'ਕੇ' (ਮਸਤਕ ਵਿਚ) ਅਤੇ “ਦਾਰਾ” (ਜਟਾਵਾਂ 

ਵਿਚ ਲੁਕੀ ਗੰਗਾ ਰੂਪੀ ਪਤਨੀ) ਦਾ ਸੈਯੁਕਤ ਰੂਪ 'ਕੇਦਾਰਨਾਥ” 
ਸ਼ਿਵ ਵਾਚਕ ਹੈ। 

ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਸ਼ੈਵਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਮਹਾਨ 

ਤੀਰਥ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੁਦ੍-ਹਿਮਾਲੇ ਵਿਚ ਮਹਾਪੰਥ ਦੀ ਚੋਟੀ 
ਹੇਠਾਂ, ਇਕ ਟਿੱਲੇ ਉਤੇ ਸਥਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੀਰ- 

ਸ਼ੈਵਮਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾ ਮਠਾਂ ਵਿਚ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁਖ 
ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਮ੍ਸ਼ਾਸਨ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਮੇਜਯ ਦੇ 

ਰਾਜ-ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਠ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਆਮੀ 
ਆਲੈੰਦਲਿੰਗ ਜੰਗਮ ਦੇ ਮਠਧੀਸ਼ ਸਨ। 

ਮਹਾਨ-ਕੋਸ਼ਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤੀਰਥ ਦੀ ਉੱਚਾਈ 

11753 ਫੁਟ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 

ਝੋਟੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਮਹਾਦੇਵ ਹੈ। ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 

ਅਰਜੁਨ ਤੋ ਹਾਰ ਖਾ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਝੋਟੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਇਸ 

ਕੇਦਾਰਾ ਰਾਗ (ਬਾਣੀ) 

ਥਾਂ ਤੇ ਪਨਾਹ ਲਈ ਸੀ। ਧੜ ਪਹਾੜ ਵਿਚ ਧਸ ਗਿਆ, 

ਕੇਵਲ ਪਿਠ ਹੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਪਿਠ, ਅਸਲ ਵਿਚ 

ਇਕ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਦੇਵ-ਤੁਲ ਪੂਜਾ 

ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਮੁੱਖ ਤੀਰਥ ਤੋ' ਬਿਨਾ ਚਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਧਰਮ- 

ਸਥਾਨ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੈਬੰਧਿਤ ਹਨ, 

ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੰਗਨਾਥ 'ਤੇ, ਮੂੰਹ ਦੀ ਪੂਜਾ ਰੁਦ੍ਨਾਥ 

'ਤੇ , ਨਾਪੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਮਧ੍ਯਮੇਸ਼ੂਰ 'ਤੇ , ਸਰ ਅਤੇ ਜਟਾਵਾਂ ਦੀ 

ਕਲਪੇਸ਼ੂਰ 'ਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਯਾੜ੍ਾ ਨਾਲ ਹੀ 

ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੀ ਯਾੜ੍ਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 

ਜਿਗਿਆਸੂ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਉਲੇਖ ਹੋਇਆ 

ਹੈ- ਨੰਗਾ ਲਉ ਗੋਟਾਵਾਨ ਜਾਈਆ ਕੰ/ਡੇ ਜਉਂ ਕੰਦਾਰ 

ਨਰਾਈਆ ਗੌਮਤਾੰ ਸ਼ਹਸ਼ ਗਊਂ ਦਾਨੁ ਕੀਜੈ / ਕਟ ਜਉ ਤਰ 

_ ਕਰੈ ਤਨੁ ਜਉ /ਹਿਵਾਲ਼ੰ ਗਾਠੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਰ ਤਊਂ ਨ ਪੁਜ / 

(ਗੁ. ਰ੍੍. ੯੭੩)। 

ਕੇਦਾਰਾ ਰਾਗ : ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਾਚੀਨ ਰਾਗ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ 
ਸੈਗੀਤ ਗ੍ੰਥਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਆਮ ਵਰਣਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸੈਬੋਧੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਮਤ-ਭੇਦ ਹੈ। ਇਕ 
ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣ ਠਾਟ ਦਾ ਇਕ ਸੈਪੂਰਣ 

ਰਾਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੇ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ 

ਨੂੰ ਮੇਘ ਰਾਗ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਨਟ ਰਾਗ ਦੀ ਇਕ ਰਾਗਨੀ 
ਦਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਹਿਰ ਵਿਚ ਗਾਉਣ ਦਾ 
ਨਿਯਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਇਹ ੨੩ਵੇ' ਕੁਮ ਉਤੇ 
ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਉਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ 
ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ-- ਕੈਦਾਰਾ ਰਾਗਾ /ਵਿਚ ਜਾਣ 
ਭਾਈ ਸਬਦੇ ਕਠੇ ਆਰ / ਸਤਸੰਗਤਿ ਸਿਓਂ #ਲਦੋ ਰਹ 

ਸਚੈ ਧਰੇ /੪ਆਲੁ /(ਗੁ. ਰੋ. ੧੦੮੭)। 

ਕੇਦਾਰਾ ਰਾਗ (ਬਾਣੀ) : ਇਸ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕੁਲ 17 

ਚਉਪਦੇ (ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ) ਅਤੇ ਇਕ 

ਛੰਤ ਹੈ। ਭਗਤ-ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ ਕੁਲ ਸੱਤ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, 

ਛੇ ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਦੇ ਅਤੇ ਇਕ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ। 

ਕੁਲ 17 ਚਉਪਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ' ਦੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ 

ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਦੋ ਪਦੇ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿ-ਨਾਮ 
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ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕ੍ਰਿਪਾ 
ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਾਧ-ਸੈਗਤਿ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 
ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੇ 15 ਚਉਪਦਿਆਂ ਵਿਚ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮੋਹ ਨੂੰ 

ਛਡ ਕੇ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਲ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਹੈ 
ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਦੇ ਤੁਲ ਹੋਰ ਕੌਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ। 

ਸਾਧ-ਸੈਗਤਿ ਵਿਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ 
ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਲਿਖੇ ਇਸ ਛੰਤ ਵਿਚ ਚਾਰ 
ਪਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਲਈ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ 

ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਭਗਤ-ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੇ ਛੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਬੀਰ ਜੀ 

ਨੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਛਡ ਕੇ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ 

ਲੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਧਨ 
ਹੈ। ਭਾਉ-ਭਗਤੀ ਤੋ' ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰਸ ਹੋਛੇ ਅਤੇ ਮਾੜਾ 

ਪ੍ਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ 

ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਜਾਤਿ-ਪਾਤਿ 

ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਉਥੇ ਨੀਚ ਜਾਤ ਵਾਲਾ 

ਭਗਤ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਮਨਮੁਖ 

ਤਿਰਸਕ੍ਤ ਹੈ। 

ਕੈਟਭ : ਮਧੁ ਦੈੱਤ ਦਾ ਭਰਾ। ਵੇਖੋ 'ਮਧੁ”। 

ਕੈਰਉ/ਕੌਰਵ : ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿਚ ਯੁੱਧ ਲਈ ਕਾਰਣ ਸਰੂਪ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਧੜੇ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ/ਰਾਜਕਮਾਰਾਂ 

“ਕੌਰਵ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਣ ਤੌਰ `ਤੇ “ਕੁਰ” ਰਾਜੇ ਦੇ 

ਵੈਸ਼ ਵਾਲੇ “ਕੌਰਵ” ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਰਥ ਵਿਚ 

ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਧਿ੍ਤਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੈਤਾਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। ਚੰਦ੍ਵੈਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਏ ਯਯਾਤੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸਨ-- 

ਯਦੁ ਅਤੇ ਪੁਰੁ। ਯਦੁ ਦੀ ਸੈਤਾਨ ਯਾਦਵ ਅਖਵਾਈ ਅਤੇ ਪੁਰ 

ਦੀ ਸੈਤਾਨ ਵਿਚ ਰਾਜਾ ਸੈਵਰਣ ਦੇ ਘਰ ਕੁਰ ਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ 

ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਰੁਕਸ਼ੇਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰ੍ਭੁਤਾ 

ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਕੁਰ ਦੇ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਵਿਚ ਹੋਏ ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਦੇ 

ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸਨ-- ਚਿਤ੍ਰਾਂਗਦ ਅਤੇ ਵਿਚਤ੍ਵੀਰਯ। ਵਿਚਿਤ੍ਵੀਰਯ 

ਦਾ ਵਿਆਹ ਅੰਬਿਕਾ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। 

ਵਿਚਿਤ੍ਵੀਰਯ ਦੇ ਖਈ ਰੋਗ ਨਾਲ ਜਵਾਨੀ ਵਿਚ ਹੀ ਮਰ 

ਕੋਰੀ 

ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਯੋਗ ਰੀਤ ਨਾਲ 

ਵਿਆਸ ਤੋਂ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਪੈਂਦਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 
ਧਿਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇਤਰਹੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਂਡੂ ਰੋਗੀ ਸੀ। 

ਧਿ੍ਤਰਾਸ਼ਟਰ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਗੱਦੀ ਉਤੇ ਨ ਬੈਠ 

ਸਕਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਂਡੂ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ। ਪਾਂਡੂ ਦੇ ਘਰ 
ਕੁੰਤੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਤਿਨ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਮਾਦੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਦੋ ਪੁੱਤਰ 

ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜੋ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 'ਪਾਂਡਵ' (ਵੇਖੋ) ਅਖਵਾਏ। 

ਉੱਜ ਉਹ ਵੀ ਕੁਰੁ ਵੈਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਕੌਰਵ ਹੀ ਸਨ। 

ਪਾਂਡੂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿਚ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਣ 

ਧਿ੍ਤਰਾਸ਼ਟਰ ਗੱਦੀ ਉਤੇ ਬੈਠਾ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਰਾਣੀ ਗਾਂਧਾਰੀ 

ਤੋਂ ਇਕ ਸੌ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਇਕ ਪੁੱਤਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਵਿਚ ਦੁਰਯੋਧਨ ਸਭ ਤੋ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਭਿਮਾਨੀ ਹੋਣ 

ਕਾਰਣ ਉਸ ਨੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਨ ਦਿੱਤਾ। 

ਫਲਸਰੂਪ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੌਰਵ- 

ਵੈਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ । ਧਿ੍ਤਰਾਸ਼ਟਰ ਵੀ ਬਨ 

ਵਿਚ ਲਗੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸੜ ਮਰਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ 

ਅੰਤ ਵਲ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਸੈਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ- ਮਲ ਮੇਨ 

ਕਰਉ ਕਰਤੇ ਦੁਰਯੋਂਧਨ ਸੇ ਭਾਈ/ ਬਾਰਹ ਲੌਜਨ ਛੜ੍ ਚਲ 

ਥਾ ਦੋਗੀੰ ਗਿਰਡਨ ਖਾਈ /(ਗੁ. ਰੰ. ੬੯੨-੯੩)। 

ਕੈਲਾਸ਼-ਪਰਬਤ : ਵੇਖੋ “ਕਬਿਲਾਸ, ਪਰਬਤ”। 

ਕੈਲੀ : ਇਹ ਸ਼ਬਦ 'ਕਪਿਲਾ” ਦਾ ਤਦਭਵ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ 
ਭਾਵ ਹੈ ਭੂਰੇ ਜਾਂ ਚਿੱਟੇ ਰਗ ਦੀ ਉਹ ਗਊ ਜਿਸ ਦੇ ਥਣ 
ਕਾਲੇ ਰੈਗ ਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ-ਮਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ 
ਸਮਝ ਕੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ 
ਨੌ ਉਸ ਯੁਗ ਦੇ ਪਾਪਾਚਾਰ ਉਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ 
ਹੈ- ਝੁਹਮਣ ਕੌਲ ਘਾਤ ਕੰਵਕਾ ਅਣਚਾਲਾੰ ਕਾ ਧਾਲੁ /(ਗੁ. 

ਰੀ. ੧੪੧੩)। 

ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ 'ਕਾਮਧੇਨੁ” ਵੀ ਕਰਦੇ 

ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਮਿਥਕ ਗਊ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਰਿੜਕਣ 

ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਵੇਖੋ “ਕਾਮਧੇਨੁ”। 

ਕੋਟਿ ਤੇਤੀਸਾ ਦੇਵਤੇ : ਵੇਖੇ 'ਤੇਤੀਸ ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ”। 

ਕੋਰੀ : ਕਪੜਾ ਬੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹਿੰਦੂ ਕਾਰੀਗਰ। ਵੇਖੋ 'ਜੁਲਾਹਾ'। 
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ਕੰਸ : ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਜੋਂ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦਾ ਇਕ ਅਤਿਆਚਾਰੀ 
ਮਾਮਾ ਜੋ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਰਾਜਾ ਉਗ੍ਰਸੈਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਮਗਧ ਦੇ 

ਰਾਜਾ ਜਰਾਸੈਧ ਦਾ ਜਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਰਾਸੈਧ ਦੀਆਂ ਦੋ 
ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। “ਮਹਾਭਾਰਤ” (ਸਭਾ- 

ਪਰਵ/ਅ. 22) ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੈਦ 

ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਰਾਜ-ਅਧਿਕਾਰ ਸੈਭਾਲ ਲਿਆ। 

ਕੌਸ ਨੇ ਬੜੀ ਚਾਹ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੇਵਕ ਦੀ 

ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵਸੁਦੇਵ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 

ਆਪਣੀ ਚਚੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ 

ਦੇਵਕੀ ਨੂੰ ਵਿਦਾਈ ਦੇਣ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੋਈ ਕਿ 
ਦੇਵਕੀ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਅੱਠਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਕੰਸ ਦਾ ਕਤਲ 

ਕਰੇਗਾ । ਕੰਸ ਨੇ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਦੇਵਕੀ ਦੇ ਛੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ 

ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਤਵੇਂ ਪੁੱਤਰ (ਬਲਦੇਵ) ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ 

ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬ੍ਜ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਵਸੁਦੇਵ ਦੀ ਦੂਜੀ 

ਪਤਨੀ ਰੋਹਿਣੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿਚ ਯੋਗ-ਮਾਇਆ ਦੁਆਰਾ ਰਖਵਾ 

ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਠਵੇਂ ਪੁੱਤਰ (ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ) ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ 'ਤੇ 
ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਯਸ਼ੋਦਾ ਕੋਲ ਗੋਕੁਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ 

ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਯਸ਼ੋਦਾ ਦੀ ਉਦੋੱ' ਹੀ ਜਨਮੀ ਬਾਲਿਕਾ 

ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਕੌਸ ਨੇ ਉਸ ਬਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਧਰਤੀ 

ਉਤੇ ਪਟਕ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹਿਆ।'ਭਾਗਵਤ-ਪੁਰਾਣ” (ਦਸਮ 

ਸਕੰਧ,/1-4) ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕੰਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਟ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ 

ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿ ਕੰਸ ਦੀ ਮਿ੍ਤੂ ਦਾ ਕਾਰਣ 

ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਨਮ ਲੈ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਲਕ (ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ) 

ਨੂੰ ਲਭਣ ਦਾ ਕੰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਬ੍ਜਵਾਸੀਆਂ 

ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਸਫਲ ਨ ਹੋਇਆ। 

ਆਖ਼ਿਰ ਵਿਚ ਕੰਸ ਨੇ ਇਕ ਕਪਟ-ਪ੍ਰਬੈਧ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ 

ਕੀਤਾ, ਇਸ ਆਸ਼ੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। 

ਸੀ ਕ੍ਿਸ਼ਣ ਕੰਸ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕੈਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ 

ਸਿੰਘਾਸਨ ਉਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਗੋਕੁਲ ਨੂੰ ਪਰਤੇ । 
ਕੰਸ ਦੀ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ 

ਚਿਤ੍ਣ ਰਾਖਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ-ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 

ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਵਿਚ “ਕਾਲਨੇਮਿ” (ਵੇਖੋ) ਰਾਖਸ਼ 

ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੁ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਭੱਟ- 

ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣ-ਪੁਰਸ਼ਾਂ 

ਦਾ ਆਰੋਪ ਕਰਦਿਆਂ ਕਲ੍ਹ ਭੱਟ ਨੋ ਕਿਹਾ ਹੈ- ਫਆਪਾ/ਰ 
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ਨ੍ਰਾਸ਼ਨ #ਰਗਨੈ ਕੰਸ਼ ਕੈਰਤਾਰਥ ਕ7ਓ / ਓੰਗ੍ਰਸੰਣ ਕਉਂ ਰਾਜੁ 

%ਭੈ ਭਗਤਹਾ ਜਨ ਦੀਓ /(ਗੁ. ਰੀ. ੧੩੯੦)। 

ਕੌਕਰ ( ਕਿੰਕਰ) : ਵੇਖੋ 'ਜਮਕੌਕਰ”। 

ਕ੍ਿਸ਼ਣ/ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਅਵਤਾਰ : ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ “ਆਸਾ 
ਕੀ ਵਾਰ” ਵਿਚ ਸੀ ਕਿ੍ਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ 

ਹੈ- ਲੁਜ ਮਹਿ ਜੋਨਿ ਛਲ ਚੰਦਾਵਾਂਲ ਕਾਨ੍ਹ ਨਿਸਨ ਜਾਦਨ 

ਭਾਇਆ / ਪਾਰਜ਼ਾੜੁ ਨ ਲੰ ਆਇਆ /ਝੰਦਰਾਬਨ ਆਹ 

ਰੰਗਾ ਕ7ਆ/ (ਗੁ . ਗੰ. ੪੭੦)। 

ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ “ਕਾਲਾ”।ਸੀ ਕਿ੍ਸ਼ਣ 

ਚੂੰਕਿ ਕਾਲੇ ਰੈਗ ਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ' 

ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਬਾਰੇ “ਮਹਾਭਾਰਤ” 

ਅਤੇ 'ਵਿਸ਼ਣੂ-ਪੁਰਾਣ' (ਅੰਸ਼ 5/1) ਵਿਚ ਇਕ ਆਖਿਆਨ 

ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਣੂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਦੋ ਵਾਲ ਪੁਟੇ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦਾ ਰੈਗ ਚਿੱਟਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਾਲਾ। 
ਚਿੱਟਾ ਵਾਲ ਰੋਹਿਣੀ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਲਾ 

ਦੇਵਕੀ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਲਸਰੂਪ ਰੋਹਿਣੀ 

ਨੇ ਗੋਰੇ ਰੈਗ ਦੇ ਬਲਵਾਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੇਵਕੀ ਨੇ 

ਕਾਲੇ ਰੈਗ ਦੇ ਕਿਸ਼ਣ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। 

“ਰਿਗ-ਵੇਦ” ਵਿਚ ਭਾਵੇ' ਕਿ੍ਿਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋ ਵਾਰ 

ਵਰਣਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਥੇ ਇਕ ਵਰਣਨ ਦਾ ਸੈਬੈਧ 

ਕ੍ਿਸ਼ਣ-ਆਂਗਿਰਸ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਿ੍ਸ਼ਣਾਸੁਰ ਨਾਲ। 
ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਸ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨਾਲ 

ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ' ਹੈ। 
ਦੇਵਕੀ ਪੁੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਲੇਖ 

“ਛਾਂਦੋਗਯ-ਉਪਨਿਸ਼ਦ” (3/17) ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਦਵਾਨ 

ਅਥਵਾ ਗਿਆਨੀ ਰੁਪ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। “ਮਹਾਭਾਰਤ” ਅਤੇ 
ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ “ਹਰਿਵੰਸ਼-ਪੁਰਾਣ' ਅਤੇ 

“ਭਾਗਵਤ-ਪੁਰਾਣ” ਵਿਚ, ਸੀ ਕਿਿਸ਼ਣ ਦਾ ਚਿਤਰਣ ਵਿਸ਼ਣੂ 

ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਅਤੇ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਕਲਾ-ਸੈਪੰਨ ਰੁਪ ਵਿਚ 

ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਦੁਆਪੁਰ ਯੁਗ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦਾ ਇਕ 

ਸ੍ਸ਼ਠ ਨਾਇਕ, ਨੀਤੀਵਾਨ, ਅਦੁੱਤੀ ਯੋਧਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ 

ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸ੍ਰਸ਼ਠ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਚਰਿਤੁ ਦੁਆਲੇ 

ਅਨੇਕ ਲੌਕਿਕ-ਅਲੌਕਿਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਹੋਈ 

ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਬ੍ਰਿੱਤਾਂਤ ਕੁਝ 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ-- 
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ਰਾਜਾ ਉਗਸੈਨ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇਵਕ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਉਗਸੈਨ 

ਦੇ ਸੂਰ ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਸੁਦੇਵ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਉਪਰੈਤ 
ਜਦੋਂ ਕੰਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਥ ਵਿਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵਿਦਾ ਕਰਨ ਜਾ 
ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਨਾਰਦ ਨੇ ਕੌਸ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ 

ਦੇਵਕੀ ਦੀ ਸੈਤਾਨ (ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਠਵਾ ਬੱਚਾ) ਉਸ ਨੂੰ 
ਨਸ਼ਟ ਕਰੇਗੀ। ਕੰਸ ਨੇ ਤੁਰਤ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਬਹਿਨੋਈ 

ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਸੁਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਉਗ੍ਰਸੈਨ 
ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਦੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੇਵਕੀ ਨੇ 

ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਛੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ 

ਕੰਸ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੱਤਵੇਂ ਗਰਭ ਵੇਲੇ ਦੈਵੀ ਕ੍ਰਿਪਾ 

ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਸੁਦੇਵ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਰੋਹਿਣੀ ਦੇ ਗਰਭ 
ਵਿਚ ਸਥਾਨਾਂਤਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ 

ਬਲਦੇਵ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਠਵੀਂ ਵਾਰ ਜਦੋ 

ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਦੇਵਕੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਰੂਪ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ 

ਤਾਂ ਵਸੁਦੇਵ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਂਦੇ ਹੋਇਆਂ 

ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਮਨਾ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਗੋਕੁਲ ਵਿਚ ਨੰਦ ਗੋਪ ਦੇ 

ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਤ ਨੰਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਯਸ਼ੋਦਾ 

ਦੁਆਰਾ ਜਨਮੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵਕੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿਚ 

ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਬਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੰਸ ਨੇ ਮਰਵਾ 

ਦਿੱਤਾ। 

ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੋ ਬਾਦ ਜਦੋਂ' ਕੰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 

ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੋਖੇ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਵਜਾਤ 

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਅਨੇਕ ਬੱਚੇ 

ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬਲਰਾਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ 

ਬਚੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਪੂਤਨਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ 

ਗਿਆ, ਪਰ ਕ੍ਸ਼ਣ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਉੱਧਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ 

ਤੋਂ ਬਾਦ ਸੀ ਕ੍ਿਸ਼ਣ ਨੇ ਸ਼ਕਟਾਸੁਰ, ਕਾਲੀ-ਨਾਗ ਆਦਿ ਨੂੰ 

ਮਾਰਿਆ; ਊਖਲ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਜਾਣ ਕਾਰਣ “ਦਾਮੇਦਰ' 

ਅਖਵਾਇਆ ਅਤੇ ਯਮਲਾਰਜੁਨ ਦਾ ਉੱਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਬਾਲ-ਲੀਲਾਵਾਂ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ 

ਪ੍ਸਿੱਧ ਹਨ। ਇਹ ਪੀਲੇ ਬਸਤ੍ਰ ਧਾਰਣ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਦ ਕਿ 

ਬਲਰਾਮ ਨੀਲੇ । ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗਊਆਂ ਚਰਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਮੋਰਾਂ 

ਦੇ ਪੰਖਾਂ ਦੇ ਮੁਕੁਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਧਾਰਣ ਕਰਦੇ ਸਨ। 
ਰ ਇੰਦੁ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਆਪ ਨੇ ਗੋਪ-ਗੋਪੀਆਂ 
ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਬਦ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਗੋਵਰਧਨ ਪਰਬਤ ਨੂੰ 

ਚੁਕ ਕੇ ਬਰਜ-ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਅਰਿਸ਼ਟ 
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ਅਤੇ ਕੇਸ਼ੀ ਨਾਂ ਦੇ ਦੈੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਬਲਰਾਮ ਸਹਿਤ ਕੋਸ 

ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਚਾਣੂਰ, ਕੁਵਲਯਾਪੀੜ ਆਦਿ ਨੂੰ 
ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੌਸ ਨੂੰ ਗੱਦੀਓ' ਲਾਹ ਕੇ ਪਰਾ ਣ-ਦੌਡ 

ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਨੇ ਉਗ੍ਸੈਨ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਉਤੇ 

ਬਿਠਾਇਆ। ਉਜਯਿਨੀ ਵਿਚ ਬਲਰਾਮ ਸਹਿਤ ਵੇਦ ਅਧਿਐਨ 

ਕੀਤਾ। ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਧਨੁਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਸੈਦੀਪਨੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸਿਖੀ 

ਅਤੇ ਗੁਰੂ-ਦੱਛਣਾ ਵਜੋ' ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਾਤਾਲ ਲੋਕ 

ਵਿਚੋ ਲਭ ਕੇ ਪੁਨਰ-ਜੀਵਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੌਲ 

ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਫਿਰ ਨਰਕਾਸੁਰ, ਬਾਣਾਸੁਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। 

ਰੁਕਮੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਚੇਦਿ ਨਰੇਸ਼ ਸ਼ਿਸ਼ੂਪਾਲ ਦੀ ਮੰਗੇਤਰ 

ਰੁਕਮਿਣੀ ਨੂੰ ਉਧਾਲ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਕੌਸ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਜਰਾਸੈਧ 

ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਦੀ ਹਤਿਆ ਕਾਰਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਤੱ ਬਦਲਾ 

ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ੁਪਾਲ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ 

ਮਥੁਰਾ ਉਤੇ ਅਨੌਕ ਵਾਰੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ , ਪਰ ਸਦਾ ਹਾਰ ਖਾਂਦਾ 

ਰਿਹਾ। ਨਿੱਤ ਦੇ ਇਸ ਕਲਹ-ਕਲੋਸ਼ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਸੀ 
ਕ੍ਸ਼ਣ ਮਥੁਰਾ ਛਡ ਕੇ ਦਵਾਰਿਕਾ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਥੇ ਸਮੁੰਦਰ 

ਦੇ ਕੰਢੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ 

ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ.ਦੀ ਛਾਪ ਛਡੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਦੂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ 
ਕੇ ਇੰਦ੍ਪੁਰੀ ਤੋਂ ਪਾਰਿਜਾਤ ਬਿ੍ਿਛ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ 

ਖ਼ੁਸ਼ ਕੀਤਾ। 

ਹਸਤਨਾਪੁਰ ਵਿਚ ਕੌਰਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ 

ਦੇ ਵੰਡਾਰੇ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਚਲ ਪਿਆ। ਪਾਂਡਵਾਂ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ 

ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ੍ਸ਼ਣ ਦੀ ਭੂਆ ਕੁੱਤੀ 

ਪਾਂਡੂ ਨੂੰ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ 

ਕਿ ਰਾਜ-ਵੰਡ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ-ਪੂਰਵਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ , ਪਰ 

ਕਾਮਯਾਬੀ ਨ ਮਿਲੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਤੋਂ ਦੁਰਯੋਧਨ ਅਤੇ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ 

ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੇ ਆਪਣਾ 

ਸਾਰਾ ਸੈਨਾ-ਬਲ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਅਰਜੁਨ 

ਦੇ ਰਥਵਾਨ ਬਣੇ । ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 

ਹਥਿਆਰ ਚੁਕਣ ਵਿਚ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵਿਖਾਉਣ 'ਤੇ ਸੀ 

ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੇ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ “ਭਗਵਦ-ਗੀਤਾ” ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ 

ਉਸ ਨੂੰ ਯੁੱਧ-ਕਰਮ ਵਲ ਰੁਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰ-ਪੈਰ 'ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ 

ਕਰਕੇ ਪਾਂਡਵ ਵਿਜਈ ਹੋਏ। ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ 

ਰਾਜਸੂਯ ਯੱਗ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ 

ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੈਰੀਆਂ-- ਜਰਾਸੈਧ 

ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ੁਪਾਲ- ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ। 



ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ/ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਅਵਤਾਰ 

ਦਵਾਰਿਕਾ ਪਰਤ ਕੇ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੇ ਯਾਦਵਾਂ ਦੇ 

ਗਿਹ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ 
ਸਫਲ ਨ ਹੋ ਸਕੇ । ਆਖ਼ਿਰ ਪ੍ਰਭਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ 

ਸਾਰੇ ਯਾਦਵਾਂ ਨੇ ਮਦਿਰਾਪਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਾਈ 

ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ 

ਪ੍ਰ ਦ੍ਯੁਮਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। 

ਇਸ ਘੋਰ ਸੈਕਟ ਤੋਂ ਉਹੀ ਬਚੇ ਜੋ ਉਦੋਂ ਦਵਾਰਿਕਾ ਤੋ' ਬਾਹਰ 

ਰਹਿ,ਰਹੇ ਸਨ। ਬਲਰਾਮ ਵੀ ਇਸ ਝਮੇਲੇ ਤੋ ਬਚ ਕੇ ਬਾਹਰ 

ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਦ ਵਿਚ ਇਕ ਬ੍ਰਿਛ ਹੇਠਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ-ਪੂਰਵਕ 

ਸਰੀਰ ਛਡ ਦਿੱਤਾ। 

ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੂੰ ਜੈਗਲ ਵਿਚ ਸੁਤਿਆ ਪਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ 
ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਭਰਮ-ਵਸ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਘਾਇਲ ਕਰ 

ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਘਾਉ ਨਾਲ ਬ੍ਹਮ-ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਸੀ 

ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਰਜੁਨ ਦਵਾਰਿਕਾ 

ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪ ਦਾ ਦਾਹ-ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ 

ਸਾਰੀ ਦਵਾਰਿਕਾ ਨਗਰੀ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਸਮੋ ਲਈ। 

ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਕੁਲ 125 ਵਰ੍ਹੇ ਜੀਏ ਦਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਾਂ 

ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਰਾਣੀਆਂ ਕੇਵਲ ਅੱਠ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, 

ਪਰ ਉਂਜ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਅਧਿਕ 
ਸੀ। 

ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦਾ 

ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਓਜਸਵੀ 

ਮਹਾਨਾਇਕ ਵਜੋ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ 

ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਪੁੰਣ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋ' ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਮਹਾਨ 

ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 

ਭਾਗਵਤ-ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਚਲਨ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀਆਂ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕਾਰਣ ਇਹ ਇਕ ਯੁਗ- ਪੁਰਸ਼ ਹੋ ਨਿਬੜੇ। 

ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਿਤ੍ ਵਿਚ ਅਵਤਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 

ਦਾ ਆਰੋਪ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲਗਿਆ। ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਨੂੰ ਭਾਗਵਤ-ਧਰਮ ਵਿਚ ਇਸ਼ਟਦੇਵ ਵਜੋਂ ਪੁਜਿਆ ਜਾਣਾ 
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਇਹ ਪੁਰਣ-ਬ੍ਹਮ ਦੇ 
ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ। ਵਲਭਾਚਾਰਯ ਅਤੇ ਅਸ਼ਟਛਾਪ ਦੇ 

ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਵਿ-ਧਾਰਾ ਪ੍ਰਵਾਹਮਾਨ 

ਕੀਤਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦੇ ਕੌਤਕਾਂ ਅਤੇ ਲੀਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 

ਅਨੌਕ ਨਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਨ੍ਹ , ਦਾਮੋਦਰ, ਗੋਪਾਲ 

ਨੌੰਦਨੰਦਨ, ਵਾਸੁਦੇਵ, ਯਸ਼ੋਦਾ-ਨੰਦਨ ਆਦਿ। 

ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ-ਭਗਤੀ 

ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ-ਭਗਤੀ : “ਵੈਸ਼ਣਵ-ਭਗਤੀ” (ਵੇਖੋ) ਦਾ ਭਰਪੂਰ 
ਵਿਕਾਸ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦੀ ਸਗੁਣ-ਉਪਾਸਨਾ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਦਿਕ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਕਿ੍ਿਸ਼ਣ ਦਾ ਨਾਮ-ਉਲੇਖ 
ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਭਾਰਤ 
ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ 

ਮਤ ਹੈ ਕਿ 'ਮਹਾਭਾਰਤ” ਦੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ 
ਰੁਪ ਸਾਧਾਰਣ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਸ 
ਪ੍ਰਤਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਧਦੀ ਗਈ, ਉਹ ਨਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਇਣ 

ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਿਤ੍ਰ ਵਿਚ ਪਰਬ੍ਹਮ, ਵਿਸ਼ਣੂ , 
ਨਾਰਾਇਣ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾਵਾਂ ਦਾ ਆਰੋਪਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣ 

ਲਗਿਆ। ਮਹਾਭਾਰਤ” ਦੇ ਭੀਸ਼ਮ-ਪਰਵ ਵਿਚਲੇ ਗੀਤਾ-ਪਾਠ 

ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦੀ ਸੋਚ 

ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੂਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਬੋਧ ਸਚਮੁਚ ਉਨਾਂ 

ਦੇ ਚਰਿਤ੍ ਵਿਚ ਦੈਵਤ੍ਹ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ 

ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੇ ਦਸ-ਅਵਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੌਬੀਸ-ਅਵਤਾਰਾਂ 
ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦਾ ਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਰਖਦਾ 

ਹੈ। ਉਥੇ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪੂਰਣ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
“ਮਹਾਭਾਰਤ” ਤੋਂ ਬਾਦ ਸੀ ਕ੍ਿਸ਼ਣ ਦਾ ਚਰਿਤ੍ਰ 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਵਰਣਿਤ ਹੋਇਆ 
ਹੈ।“ਭਾਗਵਤ-ਪੁਰਾਣ” ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਭਗਤੀ ਦਾ ਅਖੁਟ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 

ਹੈ।ਉਸ ਵਿਚ ਵੇਦਾਂ ਤਕ ਨੂੰ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਵਿਚ 

ਮਗਨ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਂਵਾਂ, 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਆਰੋਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 
ਸੈਬਧ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।“ਭਾਗਵਤ- 
ਪੁਰਾਣ” ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਵੰਸ਼-ਪੁਰਾਣ, ਵਿਸ਼ਣੂ-ਪੁਰਾਣ, 
ਪਦਮ-ਪੁਰਾਣ , ਬ੍ਹਮਵੈਵਰਤ-ਪੁਰਾਣ ਆਦਿ ਵਿਚ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ 

ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਵਰਣਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ 

ਹਨ। ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਟਦੇਵ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਗਤ-ਵੱਛਲ, 

ਲੋਕ-ਰਖਿਅਕ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਰੋਜਕ ਵੀ ਹਨ। ਇਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 

ਚਰਿਤ੍ਰ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਖੜਦੇ ਹਨ, ਨਿਖੜ 

ਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਧੁਰਾ ਇਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 
ਇਕ ਰੂਪ ਹੈ ਲੋਕ-ਰਖਿਅਕ ਦਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਲੋਕ- 

ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੈੱਤਾਂ ਦਾ ਸੈਘਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਅਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ 

ਰੁਪ ਹੈ ਲੋਕਰੈਜਨਕਾਰੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ 



ਕ੍ਿਸ਼ਣ-ਭਗਤੀ 

ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਲਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ-ਖੇਤਰ ਬਾਲਪਨ ਤੋੱ 

ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਤਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ 

ਮਾਨਵ ਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਭਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਕਾਂ ਨੇ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਵਿਚ ਅਲੌਕਿਕਤਾ ਦਾ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਾਣਾਂ ਵਿਚ 

ਸੀ ਕ੍ਿਸ਼ਣ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਪ੍ਰਸੈਗ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ 

ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰੈਤੂ 'ਭਾਗਵਤ-ਪੁਰਾਣ' ਵਿਚ 

ਸੀ ਕ੍ਿਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸੈਬੈਧਿਤ ਰਾਧਾ ਦਾ ਉਲੇਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਕ੍ਿਸ਼ਣ ਸੈਬੰਧੀ ਕਾਵਿ ਦਾ ਆਰੈਭ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤੀ 

ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਉਦਭਵ-ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਵਿ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ 
ਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅਨੇਕ 
ਸੈਸਕ੍ਿਤ ਕਾਵਿਆਂ ਜਾਂ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿਚ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਪ੍ਰਤਿ 

ਭਾਵਨਾ-ਭਰੇ ਸੈਕੇਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।'ਗੀਤ-ਗੋਬਿੰਦ' ਵਿਚ 

ਜਯਦੇਵ ਨੇ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਪੇ੍ਮ-ਕ੍ਰੀੜਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁੰਦਰ 

ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੋਪਦੇਵ ਦੀ ਰਚੀ “ਹਰਿ ਲੀਲਾ” ਅਤੇ 

ਵੇਦਾਂਤ ਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਲਿਖੀ “ਯਾਦਭਾਵਯਦਯ' ਆਦਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ 

ਸੈਬੋਧੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਕਾਵਿ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪੰਦਰ੍ਹਵੀ 

ਸਦੀ ਤਕ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸੈਸਕ੍ਿਤ ਵਿਚ ਲਿਖੀਆਂ 

ਗਈਆਂ। ਸੋਲਵੀ' ਸਦੀ ਵਿਚ ਚੈਤਨ੍ਯ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ਾਂ- 

ਰੁਪ-ਗੋਸੁਆਮੀ, ਸਨਾਤਨ-ਗੋਸੁਆਮੀ ਅਤੇ ਜੀਵ-ਗੋਸੁਆਮੀ 

-ਨੇ ਕ੍ਿਸ਼ਣ-ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤੀ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ (ਉੱਜਵਲ-ਨੀਲਮਣਿ , ਹਰਿ-ਭਕ੍ਤਿ- 
ਰਸਾਮਿਤਸਿੰਧ ਅਤੇ ਸ਼ਟਸੈਦਰਭ) ਪਰਵਰਤੀ ਕਿ੍ਿਸ਼ਣ-ਭਗਤੀ- . 

ਕਾਵਿ ਦੇ ਸੋਮੇ ਸਿੱਧ ਹੋਈਆਂ। 
ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕ੍ਿਸ਼ਣ-ਕਾਵਿ 

ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਵੀ ਵਿਦਿਆਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਵਿਦਿਆਪਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੌਦਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਉੱਤਰਾਰਧ ਅਤੇ 

ਪੰਦ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਪੂਰਵਾਰਧ ਮਿਥਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ 

ਸੀ ਕ੍ਸ਼ਣ ਦੀ ਪੇ੍ਮ-ਲੀਲਾ ਦੇ ਵਰਣਨ ਲਈ ਪਦਿਆਂ ਦੀ 

ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਹੁਣ “ਪਦਾਵਲੀ” ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਮੂਲ 

ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ੈਵ-ਮਤ ਦਾ ਅਨੁਯਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਸ ਨੇ 

ਇਤਨੇ ਸੁੰਦਰ ਕਾਵਿ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 

ਕ੍ਿਸ਼ਣ-ਕਵੀਆਂ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣ ਲਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ 

ਦੀ ਸੁੰਦਰ, ਸਰਸ ਅਤੇ ਸੈਗੀਤਮਈ ਪਦ-ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਣ ਉਸ 

ਨੂੰ 'ਮੈਥਿਲ ਕੋਕਿਲ” ਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲਗਿਆ। 

ਇਸ ਦੀ “ਪਦਾਵਲੀ” ਵਿਚ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ 
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ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਰੂਪ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਪ੍ਭੂ 

ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿਚ ਵਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਿਆਂ ਵਿਚ 

ਅਧਿਕਤਰ ਨਖ-ਸ਼ਿਖ ਵਰਣਨ, ਮਿਲਣ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ, 

ਕਾਮ-ਕੀੜਾ, ਪੇਮ-ਲੀਲਾਵਾਂ, ਵਿਯੋਗ ਅਵਸਥਾ ਆਦਿ ਦਾ 

ਚਿਤ੍ਣ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਸ਼ਿੰਗਾਰ-ਰਸ ਦੇ ਨਿਸੰਗ ਵਰਣਨ ਕਾਰਣ 
ਆਧੁਨਿਕ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ 

ਕਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। 

ਮੱਧ-ਯੁਗ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ-ਕਾਵਿ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ 

ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ-ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਸੈਬੰਧਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸੋਪ੍ਰਦਾਵਾਂ ਦਾ 

ਉਚੇਚਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਪ੍ਦਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁਖ ਹਨ, 

ਵਲਭ, ਨਿੰਬਾਰਕ, ਰਾਧਾਵਲਭ, ਹਰਿਦਾਸੀ ਅਤੇ ਚੈਤਨ੍ਯ 

(ਗੌੜੀਯ)। ਬਾਦ ਵਿਚ ਲਲਿਤ ਸੈਪ੍ਦਾਇ, ਪ੍ਣਾਮੀ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ 
ਅਤੇ ਸ਼ੂਕ ਸੰਪ੍ਦਾਇ ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਸੰਪ੍ਦਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪੂਰਣ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 
ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰਾਧਾਵਲਭ ਸੈਪ੍ਰਦਾਇ ਵਿਚ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ 

ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਧਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁਖ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਪ੍ਰਦਾਵਾਂ 

ਵਿਚੋਂ ਵਲਭ ਸੰਪ੍ਦਾਇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਹੈ। ਇਸ 

ਦੇ ਸੈਸਥਾਪਕ ਵਲਭਾਚਾਰਯ ਨੇ ਸੀ ਕ੍ਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਤ, ਚਿਤ, 

ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਉਹੀ ਕਾਰਣ 
ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਲਾਵਾਂ ਨਿੱਤ ਅਤੇ ਅਨੰਤ 

ਹਨ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ-ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਚਾਰ-ਖੇਤਰ ਬ੍ਰਜ-ਮੰਡਲ ਹੈ। 
ਵਲਭਾਚਾਰਯ ਨੇ ਜਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ-ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ 

ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਆਧਾਰ ਸ਼ੁੱਧਾਦੈਰੈਤਵਾਦ ਹੈ ਅਤੇ 

ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਰੂਪ 'ਪੁਸ਼ਟੀਮਾਰਗੀ' ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ 

ਜਾਂ ਮਿਹਰ ਨੂੰ 'ਖੁਸ਼ਟੀ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ 

ਰਾਮਾਨੁਜ ਨੇ ਵੀ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਲਭ ਸੈਪ੍ਦਾਇ ਦੀ ਭਗਤੀ 

ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਮੂਲ ਧੁਰਾ 'ਪੁਸ਼ਟੀ” ਉਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰਗ 

ਉਤੇ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਕ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਧਨਾਂ 

ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਸਰੇ ਦੀ ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭਗਵਾਨ ਦੀ 

ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹੀ ਇਸ ਮਤ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ 

ਕਾਵਿ-ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਲਭਾਚਾਰਯ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 

ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀਮਾਰਗੀ ਭੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਸਾ 

ਪਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਰ ਸੀ- ਕੁੰਭਨਦਾਸ, ਸੂਰਦਾਸ, 

ਪਰਮਾਨੰਦ ਦਾਸ ਅਤੇ ਕ੍ਿਸ਼ਣ ਦਾਸ। ਵਲਭਾਚਾਰਯ ਤੋ' ਬਾਦ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਠਲਾਚਾਰਯ ਦੇ ਚਾਰ ਸ਼ਿਸ਼ਾਂ (ਗੋਵਿੰਦ 

ਸੁਆਮੀ, ਨੰਦ ਦਾਸ, ਛੀਤ ਸੁਆਮੀ ਅਤੇ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦਾਸ) 



ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ-ਭਗਤੀ 

ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ 

ਪਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਠਲਾਚਾਰਯ ਨੇ ਆਪਣੀ 

ਅਸੀਸ ਦੀ ਛਾਪ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ “ਅਸ਼ਟਛਾਪ” 

ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਇਹ ਅੱਠੋ' ਭਗਤ ਸੀ ਨਾਥ ਜੀ ਦੀ 

ਨਿੱਤ ਲੀਲਾ ਵਿਚ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਸਖਿਆਂ (ਮਿੱਤਰਾਂ) ਦੇ ਰੂਪ 

ਨ ਸਤ ਰਿ ਗਿ 
ਸੁਰਦਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ। 

ਮਹਾਤਮਾ ਸੂਰਦਾਸ ਦਾ ਜਨਮ ਸੈਨ 1478 ਈ.. 

ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿ੍ਤੂ ਸੈਨ 1583 ਈ. 

ਵਿਚ ਹੋਈ ਦਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤਿ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ 
ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਠਲਾਚਾਰਯ ਪੁਸ਼ਟੀਮਾਰਗ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ 

ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਧਰਮ-ਸਾਧਕ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੱਤਾ ਦੀ 

_ਸਥਾਪਤੀ ਤੋ ਬਾਦ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਉਦਾਸ ਹੋਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ 

ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਜੁਟਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ 

ਯੁੱਧ-ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਾਰ ਖਾ ਕੇ ਮਨੋਬਲ ਟੁਟ ਚੁਕਿਆ 

ਸੀ। ਪਰਾਧੀਨਤਾ ਦੀ ਨਰਕ ਭੋਗ ਰਹੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਗੁਣ 

ਭਗਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨੇ ਮਰਯਾਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸੀ ਰਾਮ 

ਦਾ ਲੜ ਫੜਾਇਆ ਅਤੇ ਸੂਰਦਾਸ ਨੇ ਮਾਨਵ-ਕਰਮ ਤੋ ਹਟ 

ਚੁਕੇ ਲੌਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੈਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ 
ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦੇ ਬਾਲ-ਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਰਸਿਕ-ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ 

ਆਪਣੇ ਕਾਵਿ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ। ਫਲਸਰੂਪ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ 

ਦੀਆਂ ਲੀਲਾਵਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋ' ਸੈਸਾਰ ਪ੍ਰਤਿ ਮੋਹ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 
ਜਾਗਰਿਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ' ਖ਼ੁਸ਼ਕ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਰਗਾਂ 

ਵਿਚ ਭਗਤੀ-ਰਸ ਦਾ ਸੈਚਾਰ ਕੀਤਾ। 

ਸੂਰਦਾਸ ਵੈਰਾਗੀ ਸੁਭਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਟਾਵਾਨ ਭਗਤ ਸਨ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪੂਰਣ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤਿ 
ਨਿਰਛਲ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪੁ ਵਾਹ ਚਲਾਇਆ। 

ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਭਾਵੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪਦ-ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ 

ਵਲਭਾਚਾਰਯ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿੜਗਿੜਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੀਲਾ-ਪਦ 

ਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਰਦਾਸ ਸੈਸਾਰਿਕ ਪ੍ਰਲੋਭਨਾਂ ਤੋਂ 
ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਸਨ। ਉਹ ਇਕ ਸੈਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤਕ 
ਉਤਰਨ ਦਾ ਸਫਲ ਉਦਮ ਕੀਤਾ। ਸੂਰਦਾਸ ਇਕ ਮਹਾਨ 
ਸੈਗੀਤਕਾਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਪਦੇ ਰਚੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀ 

ਨਾਥ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਖੜੀਆਂ 
ਹੋਈਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕ੍੍ਸ਼ਣ-ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। 

ਸੂਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵੇ' ਦੋ ਦਰਜਨ ਰਚਨਾਵਾਂ 
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ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਰਚਨਾਵਾਂ 

ਹਨ- ਸੂਰਸਾਗਰ, ਸੂਰਸਾਰਾਵਲੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ੍ਯ ਲਹਿਰੀ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 'ਸੂਰਸਾਗਰ” ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਅਦੁੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 
ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸੂਰਦਾਸ ਦੀ ਸਾਰੀ 

ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੂਰਦਾਸ 

ਪੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਨਿੱਤ ਸੀ ਨਾਥ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿਚ 

_ਗ਼ਾਉਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਬਾਦ ਵਿਚ “ਭਾਗਵਤ-ਪੁਰਾਣ' ਦੇ ਪਾਠ 

ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਸਿਕੰਧਾਂ 
ਦੇ ਬ੍ਰਿੱਤਾਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਸਾਗਰ “ਭਾਗਵਤ-ਪੁਰਾਣ' ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੈ। 
ਲੀਲਾ-ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕੁਮ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਬੇਨਤੀ 
ਦੇ ਪਦੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸੂਰਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਆਕਾਰ 

ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੁਸ਼ਟੀਮਾਰਗੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ 'ਦਸਮ-ਸਕੰਧ” ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

'ਦਸਮ-ਸਕੰਧ” ਹੀ 'ਸੂਰਸਾਗਰ” ਦੀ ਜਿੰਦ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ 

ਬ੍ਰਿੱਤਾਂਤ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਸੈੰਗ-ਨਿਰਵਾਹ ਕਾਰਣ ਹੈ। 

ਸੂਰਦਾਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸਾਧਾਰਣ ਰੂਪ ਵਿਚ ਈਸ਼ਵਰ 
ਪ੍ਰਤਿ ਪਰਮ-ਅਨੁਰਾਗ (ਪੇ੍ਮ) ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 
ਪ੍ਰਮ-ਲੱਛਣਾ ਭਗਤੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਗਤੀ 
ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਧਕ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੈਸਾਰਿਕ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ 
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਆਵਾਂ 

ਇਸ਼ਟ-ਦੇਵ ਵਿਚ ਕੇੱਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਭਗਤੀ 

ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਰਮਾਤਾਮਾ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ- ਪੁੰਮ 
_ਭਗ/ਤ ਨੂ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਇ /ਨਾਥ ਉਪਾ ਕਾਨ ਦੀਜੈ ਸੋਇ/ 
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਦਾਸ ਪੁਸ਼ਟੀਮਾਰਗ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮ-ਸਾਤ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਹਨ। ਸੂਰਦਾਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 

ਕ੍ਰਿਪਾ ਉਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ 

ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ 

ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ 
ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਦ 
ਸੰਤ-ਸੇਵਾ ਵੀ ਅਰਥ-ਪੂਰਣ ਹੈ। ਇਸ ਤੌ ਇਲਾਵਾ 
“ਭਾਗਵਤ-ਪੁਰਾਣ” ਵਿਚ ਵਰਣਿਤ ਨਵਧਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵੀ 

ਅਨੌਕ ਅੰਗ ਸੂਰਦਾਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿਚੋ ਲਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। ਸਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਦਾਸ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ 
ਸਾਰੇ ਭਗਤੀ-ਸਾਧਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੁਹਿਣ 

ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀਮਾਰਗੀ ਹੁੰਦੀ 
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ਹੋਈ ਵੀ ਸਮਨਵੈਵਾਦੀ ਵ੍ਰੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 
ਸੂਰਦਾਸ ਭਗਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਰਵ-ਗ੍ਰਾਹੀ 
ਸਗੁਣ-ਭਗਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਲ-ਲੀਲਾ ਅਤੇ 

ਰਾਸ-ਲੀਲਾ ਦੇ ਚਿਤਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ 

ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੌਕਿਕ ਸਨੇਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰੰਮ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ 

ਰਾਹੀਂ ਅਲੌਕਿਕ ਪੌਮ ਦੀ ਵਿਰਾਟ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਨਿਮਰਤਾ, ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਸੈਸਾਰਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 

ਪ੍ਰਤਿ ਅਰੁਚੀ ਵਾਲੀ ਵੈਰਾਗ-ਭਾਵਨਾ, ਸ੍ਰੈ-ਤੁਛਤਾ ਅਤੇ 

ਪਤਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 
ਮਹਾਨ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪੰਗਤੀ ਵਿਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਚ 

ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਦਾਸ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਭਾਰਤ-ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 

ਇਕ ਤਾਂ ਸੈਸਾਰਿਕਤਾ ਵਲ ਮੋੜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 

ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਤੱਤ੍ਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੈਸਾਰਿਕਤਾ 
ਵਿਚ ਲੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕਰਮ- 
ਭੂਮੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਔਤਿਮ ਉਦੇਸ਼ ਹਰਿ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ 

ਹੀ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਤਿ ਵੈਰਾਗ ਦੀ 

ਭਾਵਨਾ ਮੂਲਾਧਾਰ ਹੈ। 
ਸੁਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸ਼ਟਛਾਪ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ 

ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ-ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਆਪਣਾ 

ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ 
ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਭਗਤੀ-ਕਾਵਿ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਕੀਤੀ। 

ਨਿੰਬਾਰਕ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਵਿਚੋ ਸੀ ਭੱਟ, ਹਰਿਵਿਆਸਦੇਵ, 

ਪਰਸੁਰਾਮਦੇਵ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ ਉਲੇਖਯੋਗ ਹਨ। ਰਾਧਾਵਲਭ 

ਸੰਪ੍ਦਾਇ ਦੇ ਹਿਤਹਰਿਵੰਸ਼, ਦਮੋਦਰ ਦਾਸ (ਸੇਵਕ ਜੀ), 
ਹਰਿਰਾਮ ਵਿਆਸ, ਧੁਵਦਾਸ, ਨੇਹੀ ਨਾਗਰੀ ਦਾਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਦਾਸੀ-ਸੇਪ੍ਰਦਾਇ 

(ਸਖੀ-ਸੈਪ੍ਰਦਾਇ) ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਹਰਿਦਾਸ, ਜਗਨਨਾਥ ਗੋਸੁਆਮੀ, 

ਬਿਹਾਰਿਨਦਾਸ ਆਦਿ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ 

ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ-ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੈਤਨ੍ਯ 

(ਗੌੜੀਯ) ਸੰਪ੍ਦਾਇ ਦੇ ਸੂਰਦਾਸ ਮਦਨਮੋਹਨ , ਗਦਾਧਰ ਭੱਟ, 

ਚੈਦਰਗੋਪਾਲ, ਭਗਵਾਨ-ਦਾਸ, ਮਾਧਵਾ-ਦਾਸ, ਮਾਧੁਰੀ ਆਦਿ 
ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀ' ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ 

ਪ੍ਤਿ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਸੈਪ੍ਦਾਈ ਕਵੀਆਂ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ-ਮੁਕਤ 

ਸਾਧਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੀ ਕਿ੍ਸ਼ਣ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕਾਵਿ 

ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੀਰਾ ਬਾਈ, ਰਸਖਾਨ, 

ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਗੁਣ-ਭਗਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ 

ਕਰੂਥ 

ਵਿਚ ਸੀ ਕ੍ਿਸ਼ਣ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਅਧਿਕ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਅਤੇ 
ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨ-ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਆਣੀ ਸ਼ਰਧਾ 

ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲੈ'ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 

ਕਾਵਿ-ਸਿਰਜਨਾ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਗਣ ਸਾਧਨਾ-ਪੱਧਤੀਆਂ 

ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਚ ਹੈ ਕਿ ਰੀਤੀ-ਕਾਲ 

ਦੇ ਵਿਲਾਸੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਕਵੀਆਂ ਨੇ 

ਮਧੁਰ-ਉਪਾਸਨਾ ਅਥਵਾ ਰਸਿਕ-ਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ 

ਅਤੇ ਰਾਧਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮ-ਲੀਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਣ ਨਾਇਕ- 

ਨਾਇਕਾ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤਕ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਕ੍ਰੋਧ : ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ(ਕਾਮ, 

ਕੌਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਅਤੇ ਹੈਕਾਰ) ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ 

ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਨੌਖ 

ਕਿਸੇ ਕਾਰਣ ਜਾਂ ਉਕਸਾਹਟ ਜਾਂ ਸੈਜਮ ਦੇ ਅਭਾਵ ਕਰਕੇ 

ਆਪਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੈਤੁਲਨ ਖੋਹ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਅੰਦਰ 

ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਰੁਚੀਆਂ ਸਿਰ ਚੁਕ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਸ 

ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਾਗਲਪਨ 

ਉਸ ਉਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਗਉੜੀ 

ਰਾਗ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਧ ਨਾਲ ਗਿਆਨਹੀਨਤਾ 

ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਧ-ਬੁੱਧ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 

ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ-- ਕਾਨੈਨ ਕੱਧ ਘਟ 

ਹੀ ਕੰ ਭੀਤਰ /ਜਿਹਿ ਸ਼ਹਿ ਸ਼ਭਾ /ਬਿਸ਼ਰਾਈ / ਰਤਨੁ /ਗਿਆਨ 

ਸਭਾ ਕਾਂ ਹਨ ਲਨਾ ਤਾ ਸਉ ਕਛੁ ਨ ਬਸ਼ਾਈ/(ਗੁ. ਗੀ. 

੨੧੯)। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ “ਚੰਡਾਲ” ਤਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ 

ਹੈ ਅਤੇ ਕ੍ਰੌਂਧੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੈਪਰਕ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਉਤੇ ਬਲ 

ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ-- ਓਨਾ ਪਾਨ ਦੁਆ/ਸ ਨ ਭਿਟਆਐ /ਜੈਨ 

ਅੰਤਰ ਕ੍ਰੌਧ ਚੰਡਾਲਾ /(ਗੁ. ਰੀ੍. ੪੦)। 

ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ 

ਸਰੀਰਿਕ ਰੋਗ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ 

“ਓਅੰਕਾਰ” ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੋਗ ਸਰੀਰ ਨੂੰ 

ਦਿੰਦਾ ਹੈ- ਕਾਮ ਜੌਧ ਕਾਇਆ ਕਉ ਗਾਲੰ/ ਜਿਉ ਕੰਚਨ 

ਸੁਹਾਗਾ ਢਾਲ /(ਗੁ. ਰੈ. ੯੩੨)। ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ 

ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਵਿਚ ਗੁੱਸਾ (ਕਂਧ) ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬੁਰੇ ਦਾ ਵੀ 

ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨ ਕੇਵਲ 
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ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਿਰੋਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ 

ਫਲ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ-- ਫਗੰਦਾ ਝੁਠੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਾਨ 

ਗਾਸ਼ਾ ਆਨੇ ਨ ਹਢਾਇ/ ਦੇਹੀ ਠੋਡ ਨ ਲਗਈ ਪਲ ਸਭੁ /ਕੇਛੁ 

ਪਾ/ਏ/(ਗੁ. ਰੋ .੧੩੮੧)। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕੋ੍ਧ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਉਪਾ ਵੀ ਦਸੇ 

ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਮੁਖ ਸਚ ਅਤੇ ਸੈਜਮ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ- ਸਚ 
ਸੰਜਮ ਸਾਤਿਗ੍ਰ ਦੁਆਨੰ / ਹਓਂਸੈ ਨਹ ਸ਼ਬਦ /ਨਿਵਾਰੈ / (ਗੁ. 

ਰੀ੍. ੧੦੫੯)। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੋ੍ਧ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ 
ਹੈ- #ਆੰਤਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕ੍ਰੱਧ ਜਲਾਵ / 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕੋਧ 

ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, 'ਹੇ ਦਇਆ-ਹੀਨ ਕੋਧ! 

ਨਾਚ ਨਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ ਹੀ ਸਾਰਿਆ ਦੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਰਖਿਆ ਕਰਦਾ 

ਹੈ- ਹੈ ਕਲਿ ਮੁਲ ਕਹ ਕਦੰਚ ਕਰਣਾ ਨ ਓਪਰਜਤੇ //#ਖਯੰਤ 

ਸਨਵੰ ਵਸ ਕਰੋਤਿ /ਨੈਰੜ੍ਹੀ ਕਠੋਂਤਿ ਜਥਾ ਮਰਕਾਟਹ / ਅਨੇਕ 

ਸਾਸ਼ਨ ਤਾੜੀਤਿ ਜਮ ਦੂਤਹ / ਤਵ ਸੰਗੇ ਆਧਮੰ ਨਰਹ / ਦੀਨ 
ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਦਲਾਲ ਪ੍ਰਭਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਲ ਜੀਆ ਰਥ੍ਹਾਂ ਕਠੋ/ਤਿ/ 

(ਗੁ. ਰੰ. ੧੩੫੮)। 

ਖ਼ 

ਖਸਮ : ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 'ਖਸਮ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਾਚਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ।ਡਾ. ਹਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ 

ਦ੍ਰਿਵਿਦੀ (“ਕਬੀਰ”) ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਰਤੋ 

ਸਿੱਧ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਥੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ 

'ਖ” ਅਤੇ “ਸਮ” ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਦਸੀ ਗਈ ਹੈ। “ਖ” ਦਾ 

ਅਰਥ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ 'ਸਮ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਮਾਨ। ਸਿੱਧ 

ਲੌਕ ਆਪਣੇ 'ਸੂਨ੍ਯ” (ਸੁੰਨ) ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਵਰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। 

ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਖਸਮ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 

_ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰੈਤਾਦੈਤ-ਵਿਲੱਖਣ ਸੂਨ੍ਯ ਦਾ ਵਰਣਨ 
ਕੀਤਾ। ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ' 
ਹੋਈ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਿਸ਼ਟ ਪਤੀ ਲਈ 
ਵਰਤਿਆ ਹੈ। 
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ਪੰਡਿਤ ਚੰਦ੍ਾਬਲੀ ਪਾਂਡੋਯ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤ 

ਕਬੀਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪਤੀ ਜਾਂ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੋ 

ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਡਾ. ਗੋਵਿੰਦ ਤ੍ਰਿਗਿਣਾਯਤ (ਕਬੀਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ”) 
ਦੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਬੀਰ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਨਿਰਗੁਣ 

ਬ੍ਹਮ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਪਤੀ ਸੂਚਕ ਵੀ 

ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਅਸਲ ਵਿਚ, ਜਦ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੋਤ ਕਬੀਰ ਤਕ 

ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਦ ਤਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ ਰਖਦਾ ਅਰਬੀ 

ਮੂਲ ਦਾ “ਖਸਮ” ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ-ਜਗਤ ਵਿਚ 

ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੋਰਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਸਹਿਤ 

ਇਕ ਅਰਥ ਪਤੀ, ਜਾਂ ਸੁਆਮੀ ਵੀ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਉਥੇ ਇਸ ਨੂੰ 

ਬ੍ਹਮ ਜਾਂ ਅੱਲ੍ਹਾ ਵਾਚਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਖਸਮ ਨਾਲ 

ਸੰਬੋਧਿਤ ਟੂਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਾਚੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ ਕਿ ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਭਾਵ-ਭੂਮੀ 

ਅਨੁਰੂਪ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਦੇ ਨਿਕਟ- 

ਉਤਰਵਰਤੀ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੋ 
ਪਰੈਪਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੂਨ੍ਯ (ਸੁਨ) ਅਰਥ 

ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਪਰਮਸੱਤਾ ਦਾ ਹੀ 

ਵਾਚਕ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਤਿੰਨ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਜਿਥੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ 
ਵਿਚ ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਾਚਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆ/ਦ ਜੁਗਾ/ਦ 

ਅਪਰ %ਪਾਰੇ/ਆਮੰਦ ਨਿਰੰਜਨ ਖਸ਼ਮ ਹਮਾਰੇ /ਸਾਚੇਂ ਜੋਗ ਸੁਗ/ਤਿ 

ਵੀਚਾਗੀ ਸ਼ਾਚੇ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਹੈ/(ਗੁ. ਗੰ. ੧੦੨੩)। 

ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਸੁਆਮੀ ਜਾਂ 

ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਉਸ ਮਹਾਨ 

ਸੁਆਮੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲਗਣ ਨਾਲ ਤਦ ਹੀ ਮਾਣ, 

ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਤਿਸ਼ਠਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਦੀ 
ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾਪੂਰਣ ਨਿਸ਼ਠਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਸ ਤੋ 

ਬਿਨਾ ਸਾਧਕ ਸੁਆਮੀ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਖੋਹ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਅਪਮਾਨਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਸਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਸਮ ਨਾਲ ਹੁਕਮ 
ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ, ਕੇਵਲ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਚਲ ਸਕਦੀ ਹੈ-- ਚਾਕਾਰ 

ਲਗਾ ਚਾਕਗਾਂ ਜੇ ਚਲ ਪਸ਼ਸੈ ਭਾਏ / ਹਗਆ/ਤ ਤਿਸ ਨੇ ਅਗਲੀ 
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ਓਹ ਵਜਹ /ਡ ਦੂਣਾ ਖਾ/ਏ / ਥਸ਼ਮੈ ਕਠੇਂ ਝਰਾਬਨੰ /ਡ/ਨ ਗੌਗੰਤਿ 

ਅੰਦਰ ਪਾਇ / ਵਜਹ ਗਵਾਏ ਆਗਲਾ ਹੇ ੭/ਹ ਪਾਣਾ ਖਾਇ/ 

ਜਿਸ਼ ਦਾ /ਦੇਤਾ ਖਾਵਣਾ /ਤਿਸ਼ ਕਹੀਆ ਸਾਬਾਸਿ/ ਨਾਨਕਾ 

ਹੁਕਮ ਨ ਚਲਈ ਨਾਲਿ ਖਸਮ ਚਲੰ ਅਰਦਾਸ / (ਗ .ਗ. 

੪੭8)। 

ਤੀਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਵ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਪਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਸਾ ਰਾਗ 

ਦੇ 26ਵੇਂ ਚਉਪਦੇ ਵਿਚ ਮਨੌਂਖ ਰੂਪੀ ਨਾਇਕਾ ਕਥਨ ਕਰਦੀ 
ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਨੇਕ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ 

ਜਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈ ਆਯੂ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਵਿਚ 

ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਵਿਚ ਸੁਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰੀ ਲਗ ਸਕਾਂਗੀ। ਨ ਤਾਂ ਮੈਂ 

ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸੁਆਦ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਮੋਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਣਾ ਬੁਝੀ 

ਹੈ। ਵਿਅਰਥ ਵਿਚ ਜਵਾਨੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੋ' ਵੀ 

ਕੋਈ ਸੰਤੋਸ਼ ਪਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਦਾਸ ਹੋ 

ਗਈ ਹਾਂ। ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਪਤੀ ਰੂਪ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਰੀਝਾਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਦਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗੁਣਾਂ 

ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰੇ ਤਦ ਉਹ ਪਤੀ ਦਾ ਸੈਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ 

ਹੈ। ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਲਗਦੀ ਹੈ-- ਹਉਮੈ ਖੋਇ ਕਠੰ ਗਾ / 

ਤਉ ਕਾਮਾਟ ਸ਼ੋਜੋ ਰਵੈ ਭਤਾਰੁ / ਤਉ ਨਾਨਕ ਕੰਤ ਭਾਵੀ / 

ਛੋ/ਡਿ ਝੜਾਈ ਆਪਣੰ ਖਸ਼ਮ ਸਮਾਵੈ /(ਗੁ . ਰੀ. ੩੫੭)। 

ਗੁਰੂ ਰ੍ਰੌਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਖਸਮ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਨਾ 

ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ 

ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਹੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ 

ਭਾਉਂਦੇ ਫਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ- ਹਕ #ਨਿਐ 

ਹੋਵੈ ਪਰਵਾਣ ਤਾ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਲ ਪਾਸਾ / ਖਸ਼ਮੈ ਭਾਵੇ ਸੌ 

ਕਾਠੇ ਮਨਹੁ /ਚੰ/ਇਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾ/ਇਸ/ ਤਾ ਦਰਗਾਹ ਪੰਧਾ 

ਜਾ/ਇਸਾੀ/(ਗੁ. ਗੋ. 8੭੧)। ਖਸਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 

ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਨੀਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ-- ਖਸ਼ਨਾ /ਵਸਾਗਂਹ 

ਤੇ ਕਮਜਾ/ਤਿ / ਨਾਨਕ ਨਾਵੰ ਲਾਡ ਸ਼ਨੱਤਿ/(ਗੁ. ਰੀ. ੩੪੯)। 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸੁੰਨ ਸੂਚਕ 

“ਖਸਮ” ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਗੋਂ ਅਰਬੀ 

ਮੁਲ ਵਾਲੇ “ਖਸਮ” ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਾਧਾਰਣ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰਵ ਅਤੇ 

ਗਰਿਮਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ-ਉਤਕਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਹਮ ਵਰਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ ਪਤੀ 

ਦਾ ਵਾਚਕ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਰਾਂਸ਼ ਇਹ ਕਿ ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਦੇ 
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ਉਲਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ “ਖਸਮ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਰੋਤ ਅਰਬੀ 

ਮੂਲ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨ ਕਿ ਸਿੱਧ-ਸਾਹਿਤ ਵਾਲਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਬੀ 

ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋ' ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ 

ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਸ਼ਬਦ 'ਖ਼ਸਮਾਨਾ” ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ 

ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਵਰਤੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ 

ਅਨੁਸਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੂਲ 

ਦੀ ਵਰਤੋ' ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਹੱਸ-ਅਨੁਭੂਤੀ ਦੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ 

ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ : ਵੇਖੋ 'ਬਾਣੀ', 'ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ”। 

ਖਸਮਾਨਾ : ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਰਖਣਾ, 

ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ 'ਕ੍ਰਿਪਾ” ਵੀ ਹੋਂ 

ਸਕਦਾ ਹੈ- ਪਭ ਜੀਉ ਖਸਆਾਨਾ ਕਾਰ /੫ਆਨੋ / (ਗੁ .ਗੀ. 

੬੩੧)। ਵੇਖੋਂ “ਖਸਮ'। 

ਖਟ-ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ (ਛੇ-ਦਰਸ਼ਨ) : ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ 

ਖਟ-ਸ਼ਾਸਤੁ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। “ਖਟ” ਤੋਂ 

ਭਾਵ ਹੈ ਛੇ ਅਤੇ 'ਸ਼ਾਸਤ੍ ਤੱ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਰਚਨਾ 

ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਿਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਖਟ-ਸ਼ਾਸਤ੍ ਤੋ ਭਾਵ ਹੈ ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਦੇ ਛੇਂ-ਦਰਸ਼ਨ । ਭਾਰਤੀ 

ਚਿੰਤਨ ਵਿਚ ਦਰਸ਼ਨ ਸੈਬੈਧੀ ਸਥੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੋ ਵਿਚਾਰ- 

ਧਾਰਾਵਾਂ ਪ੍ਚਲਿਤ ਹਨ। ਇਕ ਹੈ ਨਾਸਤਿਕ, ਜਿਸ ਵਿਚ 

ਵੇਦ ਨੂੰ ਪਮਾਣ-ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 

ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਚਾਰਵਾਕ ਦਰਸ਼ਨ, ਬੌਧ ਅਤੇ ਜੈਨ ਮਤਾਂ ਨੂੰ 

ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਆਸਤਿਕ 

ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੇਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ (ਆਪ੍ਤ) ਵਾਕ ਵਜੋਂ ਮਹੱਤਵ 

ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਗੋਂ ਛੇ 

ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਨਿਆਇ, ਵੈਸ਼ੇਸ਼ਿਕ, ਸਾਂਖ੍ਯ, 

ਯੋਗ, ਪੂਰਵ-ਮੀਮਾਂਸਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਮੀਮਾਂਸਾ। ਉੱਤਰ-ਮੀਮਾਂਸਾ 

ਦਾ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਾਮਾਂਤਰ ਹੈ “ਵੇਦਾਂਤ-ਦਰਸ਼ਨ”। ਭਾਰਤੀ 

ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਪੱਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਭਾਵਿਤ 

ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਗ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤਂ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ-ਸ਼ਾਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਨੇਕ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ 

ਉਲੇਖ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ-- ਖਟ ਸਾਸਤ /ਝਚਰਤ ਮੁਖ 
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/ਗਿਆਨਾ/ (ਗੁ. ਰੀ. ੯੮)। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 

ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ-ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਰ ਅਪਾਰ ਦਸਿਆ 

ਗਿਆ ਹੈ-- ਖਟੁ ਦਰਸਨੁ ਵਰਤੈ ਵਰਤਾਰਾ / ਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ 

ਅਗਮਾ ਅਪਾਰਾ/ (ਗੁ. ਰੀ. ੩੬੦-੬੧)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 

ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਇੰਦਰਾਜ ਵੇਖੋ। 

ਖਟ-ਕਰਮ : ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਛੇ ਪ੍ਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮ ਜਾਂ 

ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ “ਹਠਯੋਗ” ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ। 

'ਹਠਯੋਗ-ਪ੍ਰਦੀਪਿਕਾ” (2/22) ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਛੇ ਕਰਮ 

ਹਨ- ਧੌਤਿ, ਬਸਤਿ, ਨੌਤਿ, ਤਾਟਕ, ਨੌਲਿ ਅਤੇ 

ਕਪਾਲਭਾਤਿ। ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਯੋਗ-ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕਫ਼ 

ਦੀ ਮਾੜ੍ਹਾ ਅਧਿਕ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਯੋਗ 
ਪਾਣਾਯਾਮ ਜਾਂ ਮੁਦਾ ਵਿਚ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਦਾ ਸਰੂਪ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ : 

(1) “ਧੌਤਿ'- ਇਸ ਕਰਮ ਨਾਲ ਕੌਠ, ਐਨ ਵਾਲੀ 

ਆਂਦਰ ਅਤੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰਜ 
ਲਈ 4 ਉੱਗਲ ਚੌੜੀ ਅਤੇ 15 ਹੱਥ ਲੈਮੀ ਬਾਰੀਕ ਕਪੜੇ ਦੀ 

ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਤਿਉਂ ਕੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ 

ਨਿਗਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਢੰਗ ਨਾਲ 

ਬਾਹਰ ਖਿਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਂਦਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ 
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

(2) “ਬਸਤਿ” - ਇਸ ਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਬਾਂਸ ਦੀ ਇਕ 
ਉੱਗਲ ਮੋਟੀ ਅਤੇ ਇਕ ਉਂਗਲ ਲੈਬੀ ਨਲਕੀ ਲੈ ਕੇ ਗੁਦਾ 

ਰਾਹੀਂ ਜਲ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

(3) “ਨੇਤਿ” - ਇਸ ਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਇਕ ਗਿਠ ਲੈਬੀ 
ਸੂਤਰ ਦੀ ਮੁਲਾਇਮ ਡੋਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕ ਰਾਹੀ' ਕੈਠ ਵਿਚੋਂ ਕਢਣਾ 

ਅਤੇਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਿਚ ਕੇ ਨੌਕ ਅਤੇ ਕੌਨ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨਾ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

(4) ਭ੍ਾਟਕ” - ਇਸ ਕਰਮ ਵਿਚ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਲ 

ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤਕ ਅੱਖਾਂ ਥਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। 

(5) “ਲੱਲਿ” - ਇਸ ਕ੍ਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਪੇਟ ਨੂੰ 

ਸੱਜੇ-ਖਬੇ ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

(6) “ਕਪਾਲਭਾਤਿ” - ਇਸ ਰ੍ਿਆ ਦਾ ਸੇਬੰਧ 
ਪ੍ਾਣਾਯਾਮ ਨਾਲ ਹੈ। ਲੁਹਾਰ ਦੀ ਧੌਂਕੜੀ ਵਾਂਗ ਰੇਚਕ ਅਤੇ 
ਪੂਰਕ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਇਆ ਉਤਾਰਿਆ 
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ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੈਸਾਰ 
ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰਨਾ ਸੈਭਵ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ-- ਥਟੁ ਕਰਆਾ 

ਆਰ ਆਸ਼ਣੁ ਧੌਤਾ/ ਭਾਗ/ਨ ਗ੍ਰਿਹਿ ਪੜੈ ਨਿਤ ਪੌਠ/ ਆਲਾ 

ਫੋਰ ਮੰਗੀ /ਝਝੂਤਾ / ਇਹ /ਬ/ਧ ਕੀਇ ਨ ਤ/ਰੇਓ ਆੰਤ/ (ਗੁ. 
ਰੀ. ੮੮੮)। 

ਖਟ-ਚਕਰ,/ਖਟ-ਚਕ੍ਰ : ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਛੇ-ਚੱਕਰ। ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਦਾ ਸੈਬੈਧ ਹਨ-ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਹੈ।“ਹਠਯੋਗ” ਵਿਚ ਕਈ 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਾਯੂਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ-ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ “ਚੱਕਰ” ਕਿਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਗਿਣਤੀ ਛੋ (ਖਟ) 
ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ-ਸਥਲ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਰਾਹੀਂ ਕੁੰਡਲਿਨੀ ਜਗਾ ਕੇ ਯੋਗੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 

ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਪਰਮ ਸ਼ਿਵ ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ 

ਕੈਵਲ੍ਯ (ਮੁਕਤੀ) ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਲ 
ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਲ ਦੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਜਾਂ ਦਲਾਂ_ 

ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਸਚਿਤ ਹੈ। 
ਪਹਿਲੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਨਾਂ 'ਮੂਲਾਧਾਰ' ਜਾਂ “ਅਗਨੀ” ਹੈ। 

ਇਸ ਵਿਚ ਚਾਰ ਦਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪੀਲੇ ਰੈਗ ਦਾ ਮੂਧਾ ਕਮਲ ਹੈ। 

ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਨ ਗੁਦਾ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਯੋਨੀ ਦੇ ਮੱਛ ਵਿਚ 

ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਸੁਖਮਨਾ ਨਾੜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਨਾਲ 

ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਦੂਜੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਨਾਂ 'ਸ਼ਰਾਧਿਸ਼ਠਾਨ” ਹੈ ਜੋ ਨਾਭੀ ਦੇ 

ਹੇਠਾਂ ਲਿਗ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਛੇ ਦਲ ਹਨ 
ਅਤੇ ਰੈਗ ਲਾਲ ਹੈ। 

ਤੀਜੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ 'ਮਣਿਪੂਰਕ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੀਲੇ 

ਰੋਗ ਦੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਾਭੀ-ਪ੍ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 
ਵਿਚ ਦਸ ਦਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਚੌਥਾ “ਅਨਾਹਤ ਚੱਕਰ” ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਵਿਚ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਦਲ ਹਨ ਅਤੇ ਰੈਗ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਪੰਜਵਾਂ 'ਵਿਸ਼ੁੱਧ ਚੱਕਰ” 16 ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਦਾ ਸਥਾਨ ਕੈਠ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਗ ਲਾਲ ਹੈ। 

ਛੇਵੇਂ ਚੱਕਰ ਦਾ ਨਾਂ “ਆਗਿਆ” ਹੈ ਜੋ ਭਰਵਟਿਆਂ 

ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਦਲਾਂ ਦਾ ਕਮਲ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰੈਗ ਸਫ਼ੈਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਛੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਹੋਰ ਚੱਕਰ 
ਵੀ ਹੈ ਜੋ “ਆਗਿਆ ਚੱਕਰ” ਤੋਂ ਉਪਰ ਸੁਖਮਨਾ ਨਾੜੀ ਦੇ 
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ਉਪਰਲੇ ਭਾਗ ਅਤੇ ਤਾਲੂ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿਚ 20 ਮੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ 

ਅਤੇ ਅਗੋਂ ਹਰ ਇਕ ਮੋਰੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਹ-ਪੰਜਾਹ ਮਾਤ੍ਰਿਕਾਵਾਂ 

ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 1000 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ 

ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ 'ਸਹਸਦਲ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ 

ਹੋਰ ਨਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੂਨ੍ਯ-ਚੱਕਰ, ਕੈਲਾਸ਼, ਗਗਨ-ਮੰਡਲ, 

ਦਸ਼ਮ-ਦੁਆਰ, ਸਹਸਾਰ ਆਦਿ। 

ਯੋਗੀ ਦੁਆਰਾ ਕੁੰਡਲਿਨੀ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ 'ਤੇ ਜੋ 

ਵਿਸਫੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ “ਨਾਦ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੂਲਾਧਾਰ 

ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਉਠਿਆ ਇਹ ਨਾਦ ਸਹਸੁਦਲ ਕਮਲ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ 

ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਗਾਈ ਹੋਈ ਕੁੰਡਲਿਨੀ ਸੁਖਮਨਾ ਨਾੜੀ 

ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਲੈਘਦੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਛੇ ਚੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੰਨ੍ਹਦੀ ਹੋਈ 

ਸਹਸ੍ਦਲ ਕਮਲ ਵਿਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਚਿੱਤ 

ਨਿਰਲਿਪਤ ਹੋ ਕੇ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਬਾਣੀ ਵਿਚ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਟ ਚੱਕਰਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਹੋਇਆ ਹੈਂ-- ਉਲਟਤਾ ਪਵਨ 

ਚੜ ਖਟੁ ਭੰਦੇ ਸ਼ਰਤ ਸੰਨ ਅਨਰਾਰ?/ ਆਵੈ ਨ ਜਾਇ ਮਰੋ 

ਨ ਜੀਵੈ ਤਾਸ਼ ਪੋਲ ਬੰਰਾਨੀ/(ਗੁ. ਗੰ. ੩੩੩)। 

ਖਟ-ਦਰਸਨ : ਇਸ ਤੋ ਭਾਵ ਹੈ “ਛੇ-ਦਰਸ਼ਨ'। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 

'ਖਟ-ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ' (ਵੇਖੋ) ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਦੀ 

ਸਾਰੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਪਣਾਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ 

ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ- ਨਿਆਇ, ਵੈਸ਼ੇਸ਼ਿਕ, 

ਸਾਂਖ੍ਯ, ਯੋਗ, ਪੂਰਵ-ਮੀਮਾਂਸਾ, ਉੱਤਰ-ਮੀਮਾਂਸਾ (ਵੇਦਾਂਤ)। 

ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਵਿਚ ਇਹ ਛੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ 
ਪ੍ਚਲਿਤ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ 

ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਤਿਪਾਦਤ ਦਰਸ਼ਨ ਸਰਵਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਹੈ-- 

ਖਟੁ ਦਰਸਨ ਵਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ / ਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸਨੁ ਅਗਮ 

ਅਪਾਰਾ/(ਗੁ. ਰੀ. ੩੬੦-੬੧)। 

ਖਟ-ਰਸ : ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਛੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰਸ। ਜੀਭ ਦੇ 

ਸੁਆਦ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ 

ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ, 

ਜਿਵੇਂ ਮਿਠਾ, ਸਲੂਣਾ, ਖੱਟਾ, ਚਟਪਟਾ, ਕੌੜਾ ਅਤੇ ਕਸੈਲਾ। 

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ-- 

ਬਹ ਕਸ਼ ਸ਼ਾਲਣੇ ਸ਼ਵਾਰਦਾ ਖਟ ਰਸ਼ ਆੰਠੰ ਪ/ਇ/ (ਗੁ. ਗੁ. 

੧੪੧੩)। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਰਸ ਤੋਂ' ਭਿੰਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 

ਰਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਵਿਕਾਰ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ 

ਖਦੂਆ 

ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਅਨੁਸਾਰ-- ਖਸਮੁ /ਵਿਸਾ/ਨ ਕੀਏ ਰਸ 

ਭੋਗ / ਤਾ ਤ/ਨੇ ਓਨੇ ਖਲੌਏ ਰੋਗ /(ਗੁ. ਗੋ. ੧੨੫੬)। 

ਖਟ-ਰੁਤ : ਵੇਖੋ 'ਰੁਤਿ, ਮ. ੫'। 

ਖਟ-ਲਖਣ : ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ 'ਛੇ-ਲੱਛਣ'। ਪੂਰਣ ਮਨੌਂਖ 

ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ _ 
ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ (ਲਕ੍ਸ਼ਣ) ਧਾਰਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੂਰਣ ਮਨੁੱਖ _ 

ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 

ਦੇਵ ਨੇ ਚਾਲ੍ਹੀਵੇਂ ਸਹਸਕ੍੍ਤੀ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ 

ਹੈ - (1) ਸਰਵ-ਵਿਆਪੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧਿਆਰ ਧਰ ਕੇ 

ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ-ਜਪਣਾ, (2) ਸਥਿਰ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ 

ਕਰ ਕੇ ਦੁਖ-ਸੁਖ ਵਿਚ ਸਮਭਾਵੀ ਰਹਿਣਾ, (3) ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ 

ਪ੍ਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਦਯਾ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ, 

(4) ਕੀਰਤਨ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਰਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸੈਸਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਲਿਪਤ 

ਰਹਿਣਾ, (5) ਭਗਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੈਰੀ ਅਤੇ ਮਿਤਰ ਨੂੰ ਸਮਾਨ 
ਭਾਵ ਨਾਲ ਦੇਣਾ, (6) ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰਖਦੇ ਹੋਇਆਂ 

ਪਰ-ਨਿੰਦਿਆਂ ਤੋ ਬਚਣਾ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ 

ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਰਣ ਪੁਰਖ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ-- ਖਟ ਲਥ੍ਯਣ ਪੁਰਨੰ 

ਪੁਰਖਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸ਼ਾਧ ਸੂਜਨਹ/(ਗੁ. ਰੀ੍. ੧੩੫੭)। 

ਖਟੂਆ : ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਖਟ (ਛੇ) ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ 

ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਹੈ - ਉਦਮ ਕਾਨ ਲਾਗੇ ਝਹੁ ਭਾਤੀ ਿਚਰਹਿ ਆਨਿਕ ਸਾਸੜ੍ 

ਬਹਾ ਖਣੂਆ/(ਗੁ. ਗੰ. ੧੩੮੯)। ਇਹ ਖਟ-ਕਰਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ 

ਸਾਧਨਾਤਮਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਹਠਯੋਗ 

(ਹਠਯੋਗ ਪ੍ਰਦੀਪਿਕਾ- 2/22) ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ - ਧੌਤਿ, ਬਸਤਿ, ਨੌਤਿ, ਤ੍ਾਟਕ, ਨੌਲਿ ਅਤੇ 

ਕਪਾਲਭਾਤਿ। ਪ੍ਾਣਾਯਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗ- 

ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 

ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਦੀ ਮਾੜਾ ਅਧਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
ਛੇ-ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ 'ਖਟੂਆ” 

ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

“ਮਨੁ-ਸਮਿ੍ਤੀ” (12/83) ਵਿਚ ਛੇ-ਕਰਮਾਂ ਦਾ 

ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ-- ਵੇਦ-ਅਭਿਆਸ, 

ਤਪ, ਗਿਆਨ, ਇੰਦੀਆਂ ਉਤੇ ਕਾਬੂ , ਅਹਿੰਸਾ, ਗੁਰੂ-ਸੇਵਾ। 
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ਖਡੂਰ (ਸਾਹਿਬ) : ਗੁਰੂ-ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੈਬੈਧਿਤ ਪੰਜਾਬ 
ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਸਬਾ ਜਿਥੇ ਗੁਰੁ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਨਿਵਾਸ 

ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਥੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਦੇ 

ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ 

ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਸਬਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨਗਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 

16 ਕਿ. ਮੀ. ਦੀ ਵਿਥ ਉਤੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ 

ਜੋਤੀ-ਜੋਤਿ ਸਮਾਉਣ ਤੋ ਬਾਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ 

ਗੁਰੂ-ਗੱਦੀ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਖਡੂਰ 
ਵਿਚ ਹੀ ਰਖਿਆ। ਇਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 

ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਗੁਰ-ਪਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣੇ । ਇਥੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ 
ਦੇਵ ਦਾ ਦੇਹਰਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਧਰਮ-ਧਾਮ ਹਨ। ਗੁਰੂ 

ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਕਾਰਣ ਇਸ ਨਾਲ “ਸਾਹਿਬ” ਸ਼ਬਦ 

ਆਦਰ ਵਾਚਕ ਹੈ। ਰਾਇ ਬਲਵੰਡ ਅਤੇ ਸਤਾ ਡੂਮ ਦੀ ਰਚੀ 
ਵਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਕਸਬੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ- ਛੇਨਿ 
ਵਸ਼ਾ/ਇਆ ਫੌਰਆਮੰਟੇ ਸਤਿਗੁਰ ਖਾੜੂਰ / ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਨਲ 

ਤਹਾ ਹੌ ਮਚ ਗ੍ਠ੍ਨ/(ਗੁ. ਗੰ. ੯੬੭)। 

ਖਤ੍ਰੀ : ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ 
ਕਿ ਹਰਿ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਖੜੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਭ 
ਜਾਤਾਂ/ਧਰਮਾਂ/ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 

`ਤੇ ਉੱਧਰ ਗਏ ਹਨ ਖੜ੍ਹਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਦ ਬੈਸ਼ ਉਧਰੈ /ਨੇਆਂਰ 
ਚੰਡਾਲ /(ਗੁ. ਰੀ. ੩੦੦)। 

'ਖਤ੍ਰੀ' ਸ਼ਬਦ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ “ਕ੍ਸ਼ਤ੍੍ਯ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ 
ਤਦਭਵ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਦੀ ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ 
ਦੀ ਦੂਜੀ ਸ਼੍੍ਣੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਅਰਥ 
ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਖਤ੍ਰੀ' ਸ਼ਬਦ 
ਦੀ ਜੋ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋ' ਵੀ 'ਖਤ੍ੀ” ਕਰਮਾਂ 
ਦਾ ਸੂਰਮਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਯੁੱਧ-ਕਰਮ ਦੀ ਥਾਂ 
ਸਦਾਚਾਰਕ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ- 
ਖੜ੍ਹ ਸੈ ਜੂ ਕਰਮਾ ਕਾ ਨੂਰ / ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਾ ਕਰੈ ਸ਼ਗੀਰ / 
ਖੰਤਾ ਪਛਾਣੀ ਬਜੈ ਦਾਨੁ / ਸੌ ਖੜ੍ਹ ਦਰਗਹ ਪਰਵਾਣੁ /(ਗੁ. 
ਰੰ. ੧੪੧੧)। 

ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ “ਕ੍ਸ਼ਿਤ੍ਯਿ” 
ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ “ਖਤ੍ੀ” ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ 
ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੜੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕ੍ਸ਼ਿਤ੍੍ਯਾਂ ਦੀ ਹੀ 
ਇਕ “ਉਪ-ਜਾਤਿ” ਹੈ ਜੋ ਮੱਧ-ਯੁਗ ਵਿਚ ਯੁੱਧ-ਕਰਮ ਅਤੇ 

ਖਰਬਾਹ/ਖਰਬਾਹਿਨ 

ਵਿੱਤੀ ਤੋਂ ਹਟ ਗਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵਸ ਕੇ ਵਪਾਰ ਵਲ 

ਰੁਚਿਤ ਹੋ ਗਏ। 

ਮਹਾਨਕੋਸ਼ਕਾਰ ਨੇ ਖਤ੍ੀਆਂ ਵਿਚ ਚਲੀ ਆਈ ਇਕ 

ਕਥਾ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਪਤਿ ਅਲਾਉੱਦੀਨ 

ਖ਼ਿਲਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦ ਬਹੁਤ ਖਤ੍ਰੀ ਸਿਪਾਹੀ ਜੈਗ ਵਿਚ ਮਾਰੇ 

ਗਏ , ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਵਿਆਹ ਕਰਨ 

ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਯਤਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

'ਸ਼ਰੀਨ' ('ਸ਼ਰਹ-ਆਈਨ') ਅਖਵਾਏ। ਨ ਪਰਵਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਖਤ੍ਰੀ ਅਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ 

ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ-ਜਿੰਨੀ ਵਿਥ 'ਤੇ ਜੋ-ਜੋ ਖੜੀ ਆ 

ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਾਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ 
ਗਈਆਂ। 

ਪਰ, ਅਸਲ ਵਿਚ, ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਅਧਿਕ ਮਾਰੇ ਜਾਣ 

ਕਾਰਣ ਇਹ ਲੋਕ ਯੁੱਧ- ਕਰਮ ਤੋਂ' ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ਾ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਉਂਜ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ 

ਖਤੀ ਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਿਯ ਹੀ ਹਨ। 

ਖਪਰੀ : ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਦੇ ਸੈਨਿਆਸੀ ਸਾਧੂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ 
ਦੀ ਖੋਪਰੀ ਨੂੰ ਭਿਖਿਆ ਮੰਗਣ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। 
'ਖਪਰ” ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਖਪਰੀ” ਕਿਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ 
ਹੈ- .ਖਲੜਾੀ ਖਪਗੀ ਲਕੜੀ ਚਮੜੇ ਸਿਖਾ ਨੁੜ ਧੌਤਾਂ ਕਾਨ੍ਹ / 
ਤੂੰ ਸ਼ਾਹਿੜ, ਹਉਂ ਸਾਂਗ ਡਰਾ ਪੁਣਵੈ ਨਾਨਕ ਜਾ/ਤ ਕੰਸ਼ੀ/ 
(ਗੁਰੀ. ੩੫੮)। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਨਿਆਸੀਆਂ 
ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖਲ ਜਾਂ ਚਮ ਦੀ ਥੈਲੀ ਧਾਰਣ ਕਰਨ 
ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੰਮ ਨਾਲ ਢਕਣ ਵਾਲਾ “'ਖਲੜੀ', 
ਖੋਪਰੀ ਨੂੰ ਭਿਖਿਆ ਦੇ ਪਾਤਰ ਵਜੋ' ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ “ਖਪਰੀ”, 
ਲਕੜ ਦਾ ਡੋਡਾ ਹੱਥ ਵਿਚ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ “ਲਕੜੀ” 
ਅਤੇ ਹਿਰਨ ਦੀ ਖਲ ਨੂੰ ਰਖਣ ਵਾਲਾ “ਚਮੜੀ” ਅਖਵਾਉਂਦਾ 
ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਮਵਾਰ ਚਰਮਪੋਸ਼, ਕਾਪਾਲਿਕ, ਦੰਡਧਾਰੀ, 
ਮ੍ਰਿਗਚਰਮਧਾਰੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਖਰਬਾਹ,/ਖਰਬਾਹਨਿ : ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖਰ (ਖੋਤਾ) ਹੈ 

ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਹਨ । ਦੇਵੀ-ਉਪਾਸਨਾ-ਪਰੈਪਰਾ ਵਿਚ ਸੀਤਲਾ 

ਦੇਵੀ ਦਾ ਵਾਹਨ ਖੋਤਾ ਚਿਤਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 
ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਇਆ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਖਿਚਣ ਵਾਲਾ ਖੋਤਾ ਜਾਂ 
ਖੋਤੇ ਦੁਆਰਾ ਖਿਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਵਾਰੀ ਮਾਣਨ ਵਾਲੀ, 



ਖਲਕ 

ਭਾਵ ਸ਼ੀਤਲਾ ਦੇਵੀ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਗੌਂਡ ਰਾਗ ਵਿਚ 
ਕਿਹਾ ਹੈ- ਭੰਰਓ ਸਭੂਤ ਸੀਤਲਾ ਧਾਵੈ / ਖਰਬਾਹਨੁ ਇਹੁ 

ਛਾਠ਼ ਓੰਡਾਵੰ /(ਗੁ. ਗੰ. ੮੭੪)। . 

ਖਲਕ : ਇਹ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ 

ਅਰਥ ਹੈ ਕਰਤਾਰ (ਖਾਲਿਕ) ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ। ਵੇਖੋ “ਖਾਲਿਕ”। 

ਖ਼ਲੀਫ਼ਾ ਪਰੈਪਰਾ ( ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤ) : ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਵਿਚ 
ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੈਧ ਕਰਨ 

ਵਾਲੋਂ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਮੁਖੀਏ 

'ਖ਼ਲੀਫ਼ਾ” ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ 

“ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤ” ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਲਗਿਆ। 

ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਲੀਫ਼ਾ 'ਅਬੂ-ਬਕਰ” ਹਜ਼ਰਤ 

ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਇਸ਼ਾ ਦਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਸਤ 

ਅਨੁਯਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਬਿਨਾ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂੰ 

ਪੈਸ਼ੀਬਰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ “ਸਿੱਦੀਕ” ਉਪ-ਨਾਂ 

ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 

ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਪਤਿਸ਼ਠਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿਚ 

ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਸੈਨ 632 ਈ. ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਖ਼ਲੀਫ਼ਾ 

(ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ 

66 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਤੋਂ' ਦੋ ਵਰ੍ਹੇ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਇਸ 

ਨੇ ਸਵਾ ਦੋ ਸਾਲ ਖ਼ਲੀਫ਼ਾ-ਪਦ ਸੈਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ 

ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਉੱਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ 

ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਠ ਖੜੋਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 

ਦਬਾਇਆ। ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰਕੇ 
ਇਸ ਨੇ ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਸੀਰੀਆ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਣ 

ਲਈ ਵੀ ਫ਼ੌਜ-ਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ।ਸਾਦਾ 

ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਅਬੂ-ਬਕਰ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੈਮਦ ਦੇ 
ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਖਿਡੇ ਪੁੰਡੇ 

ਅਸ਼ਾਂ (ਸੂਰਤਾਂ) ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਧੀ-ਵਤ 

_ ਸੈਪਾਦਨ ਕੀਤਾ। ਰ੍ 
ਅਬੂ ਬਕਰ ਤੋਂ ਬਾਦ “ਉਮਰ” ਮੁਸਲਾਮਾਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ 

ਖ਼ਲੀਫ਼ਾ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਸੈਨ 581 ਈ. ਵਿਚ 

ਖ਼ਤਾਬ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ। ਸੈਨ 617 ਈ. ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਖ਼ਲੀਫ਼ੇ 

ਅਬੁ-ਬਕਰ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਸ ਨੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤ ਦਾ 

ਕਾਰਜ-ਭਾਰ ਸੈਭਾਲਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ “ਅਮੀਰੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ” ਵੀ 

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪਤਨੀ 'ਹਫ਼ਸ਼ਾ” 

ਖ਼ਲੀਫ਼ਾ-ਪਰੈਪਰਾ (ਸ਼ਿਲਾਫ਼ਤ) 

ਇਸ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤ-ਕਾਲ ਵਿਚ 

ਫ਼ਾਰਸ, ਮਿਸਰ, ਫ਼ਲਸਤੀਨ, ਸ਼ਾਮ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ 

ਜਿਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ । ਐਲਗਜ਼ੰਡਰੀਆ ਦੀ 

ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ 

ਉਸ ਵਿਚ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ 

ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ 

ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਨੇ ਸੈਨ 

636 ਈ. ਵਿਚ ਯੋਰੋਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਿਤਿਆ ਅਤੇ ਉਥੇ ਇਕ 

ਵੱਡੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣਵਾਈ। ਸੈਨ 644 ਈ. ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਹ 

ਮਸਜਿਦ ਵਿਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨੇ 

ਖ਼ੰਜਰ ਮਾਰ ਕੇ ਘਾਇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਦ 

ਇਸ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ 

ਜੀਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨਿੱਤ ਖਰਚਾ 

ਕੇਵਲ ਦੋ ਦਿਰਮ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀਆਂ (ਗਵਰਨਰਾਂ) ' 

ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਚੋਗੇ ਆਚਾਰ ਅਤੇ 

ਨਿਆਂਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹਲਫ਼ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਨਿਆਸ਼ੀਲਤਾ 

ਕਾਰਣ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਨੂੰ “ਅਲਫ਼ਾਰੂਕ' (ਸਚ 

ਅਤੇ ਝੂਠ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ) ਉਪਨਾਮ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ 

ਸੀ। ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 

ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਸੀ। 

“ਉਸਮਾਨ” ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 

ਦੇ ਧਰਮ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੋਭਾਲਣ 

ਵਾਲਾ ਤੀਜਾ ਖ਼ਲੀਫ਼ਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ ਅਬੁਲ-ਆਸ ਦੇ 

ਪੁੱਤਰ ਅੱਫ਼ਾਨ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਅਤੇ 

ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਅਬੂ-ਬਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ 

ਨਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੈਮਦ ਦਾ ਅਨੁਯਾਈ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ 

ਇਕ ਨਾਮਾਂਤਰ 'ਜ਼ਿਨੌਰੈਨ” ਸੀ। ਉਮਰ ਤੋ` ਬਾਦ ਸੋਨ 644 

ਈ: ਵਿਚ ਇਹ ਖ਼ਲੀਫ਼ਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ 

ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤ-ਕਾਲ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਬਰਕਾ 

ਤਕ, ਪੂਰਵ ਵਿਚ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਕੌਕਿਸਤਾਨ ਤਕ ਆਪਣੀ 
ਰਾਜ-ਸੀਮਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਾਬਲ ਤਕ ਦਾ 

ਇਲਾਕਾ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੈਨ 649 ਈ. ਵਿਚ 

ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੇ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਟਾਪੂ ਨੂੰ ਵੀ 

ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬਧ ਵਿਚ 

ਵਿਵਸਥਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਲੀਆਂ - 

(ਗਵਰਨਰ) ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ। . 

ਪਰ ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਜਾ ਉਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੁਣੈ ਸ਼ੁਰੂ 
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ਕੀਤੇ। ਪ੍ਜਾ ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ 

ਉਸਮਾਨ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਜ ਨ ਸਕਿਆ ਤਾਂ 

ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਨੱਬਵੀ ਵਿਚ ਸੈਨ 656 ਈ. 

ਵਿਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਸਭ 

ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ “ਵਹੀ” (ਰੱਬੀ ਪੈਗ਼ਾਮ) ਹਜ਼ਰਤ 
ਮੁਹੌਮਦ ਨੂੰ ਉਤਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ 

ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖ਼ਲੀਫ਼ਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਕੁਰਾਨ 
ਦੇ ਇਕ ਸਹੀ ਖਰੜੇ ਤੋ ਉਤਾਰੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ 
ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ । ਇਸ ਤੋ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ 
ਖਰੜੇ ਉਪਲਬਧ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ 

ਸੜਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਜ ਕਲ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਜੋ ਰੂਪ ਪ੍ਚਲਿਤ ਹੈ, 

ਉਹ ਉਸਮਾਨ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਖਰੜੇ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਤਿਰੁਪ ਹੈ। 

ਉਸਮਾਨ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ “ਅਲੀ” ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ 
ਦਾ ਚੌਥਾ ਖ਼ਲੀਫ਼ਾ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ 
ਦੇ ਚਾਚੇ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਹ 
ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਫ਼ਾਤਿਮਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ 

ਨੇ ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ ਹਿਜਰਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛੇ ਮੱਕੇ ਵਿਚ 
ਠਹਿਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ 
ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨ ਚਲੇ। ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਚੰਡ 
ਯੋਧਾ ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਸਿਦਕੀ ਅਨੁਯਾਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ 
ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਤਬੂਕ ਵਲ ਪ੍ਸਥਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਦੀਨੇ 
ਦਾ ਪ੍ਰਬੋਧਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਨ 656 ਈ. ਵਿਚ 
ਜਦੋਂ ਕੂਫ਼ਾ, ਬਸਰਾ ਅਤੇ ਫੁਸਤਾਤ ਦੇ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਨੇ ਤੀਜੇ 
ਖ਼ਲੀਫ਼ੇ ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੌਥਾ 
ਖ਼ਲੀਫ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੀਜੇ ਖ਼ਲੀਫ਼ੇ 
ਉਸਮਾਨ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਸਜ਼ਾ ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 
ਕਾਰਣ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਸ ਦੇ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਲੀਫ਼ਾ ਮੰਨਣੌ' ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 
ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪਰਸਪਰ ਜੰਗ ਛਿੜ ਪਈ ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਤ 
ਵਿਚ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਅਮੀਰ 
ਮੁਆਵੀਆ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ 
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਾਨਾ-ਜੰਗੀ ਦਾ ਆਰੈਭ ਹੋਇਆ। 
ਫਲਸਰੂਪ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ 
ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਗਈ। 

ਸੈਨ 660 ਈ. ਵਿਚ ਭਾਵੇ' ਮੁਆਵੀਆ ਨੇ ਅਲੀ 
ਨਾਲ ਸੁਲਹ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖ਼ਲੀਫ਼ਾ 
ਵੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲੀ 
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ਇਕ ਤਕੜੀ ਸੈਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 

24 ਜੂਨ 661 ਈ. ਨੂੰ ਇਕ ਖ਼ਾਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ 
ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਜਫ਼ ਨਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਵਿਚ ਦਫ਼ਨਾਇਆ 

ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤ ਦੀ ਵਾਗ-ਡੋਰ 

ਸੈਭਾਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ। 

ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਸੈਬੈਧੀ 
ਮਤ-ਭੇਦ ਹੈ। ਪਰੈਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੈਮਦ ਤੋਂ 
ਬਾਦ ਚੌਥਾ ਖ਼ਲੀਫ਼ਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਪਰੈਪਰਾ ਉਤੇ ਪਹਿਰਾ 

ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ 'ਸੁੰਨੀ” ਅਖਵਾਏ । ਪਰ ਇਸ ਤੋ' ਉਲਟ 

ਧੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਖ਼ਲੀਫ਼ਾ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ 
ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਅਗੋਂ ਕਈ 
ਪ੍ਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅੰਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲਗ ਗਏ ਅਤੇ 
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੁਸੈਗਠਿਤ ਸਮਾਜ ਦੋ ਮੁੱਖ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ (ਸੁੰਨੀ 
ਅਤੇ ਸ਼ੀਆ) ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋ ਬਾਦ ਕਈ ਹੋਰ 
ਫ਼ਿਰਕੇ ਬਣਦੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 73 ਦਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਅਲੀ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੜਕਾ ਹਸਨ ਖ਼ਲੀਫ਼ਾ 
ਬਣਿਆ, ਪਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤ ਦਾ ਕਾਰਜ-ਭਾਰ 
ਮੁਆਵੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਛਡ ਕੇ ਮਦੀਨਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। 
ਉਥੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਤਨੀ 'ਜ਼ੁਆਦਹ” ਮੁਆਵੀਆ ਦੇ 
ਪੁੱਤਰ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਯਜ਼ੀਦ ਨਾਲ 
ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮੋਹ-ਵਸ ਉਸ ਨੇ ਹਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ 
ਕੇ 17 ਮਾਰਚ, 669 ਈ. ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ 
ਘਿਰਣਿਤ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯਜ਼ੀਦ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ 
ਵਿਆਹ ਨ ਕੀਤਾ। 

ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋ' ਬਾਦ, ਉਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ 
ਨੂੰ ਕੂਫੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿਚੋਂ 
ਹੋਣ ਕਾਰਣ, ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਪਤ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ 
ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਮੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਵਸਤ ਸਾਥੀਆਂ ਸਹਿਤ ਕੂਫ਼ੇ ਨੂੰ ਚਲ ਪਿਆ। ਪਰ 
ਯੋਜਨਾ ਸਿਰੇ ਨ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸੂਹ ਦਮਸ਼ਿਕ 
ਦੇ ਖ਼ਲੀਫ਼ੇ ਯਜ਼ੀਦ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੌਜ 

ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਹਰਮ 
ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦਸ ਦਿਨ 
ਚਲਦੀ ਰਹੀ । ਦਸਵੇ' ਦਿਨ, ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ 
ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਭੁਖੇ ਪਿਆਸੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਦਸਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਵਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ 'ਮੁਹੱਰਮ' ਕਹਿੰਦੇ 
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ਹਨ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬੇ-ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਜੋਂ ਬੜੇ ਸੋਗ 

ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸੋਬੋਧਿਤ ਪੰਜਾਬੀ 

ਵਿਚ ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਜੋਗਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾਂ 

ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੁੰਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸੁੰਨੀ ਖ਼ਲੀਫ਼ਾ ਯਜ਼ੀਦ ਵਲੋ 

ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਉਤੇ ਥੋਪੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ 

ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੀਆ 

ਅਕਸਰ ਮਹੱਰਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਵਿਚ 

ਤਨਾਉ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਖ਼ੂਨ-ਖ਼ਰਾਬਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। 

ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਅਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋ ਬਾਦ 

ਖਿਲਾਫ਼ਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਆਵੀਆ ਵੌਸ਼ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। 

ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਛੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ 

ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ 

ਵੈਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ-ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ-ਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਕਾਲ 

ਨਾਲ ਸੈਬੈਧਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ 

ਬੁਨਿਆਦੀ ਅੰਤਰ ਵੀ ਹਨ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦੇ 

ਪਹੁੰਚਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ 

ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤ ਸੈਨ 

632 ਤੋਂ 661 ਈ. ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੈਬੈਧ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ 

ਖ਼ਲੀਫ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਈ ਸਾਥੀ 

(ਚਾਰ ਯਾਰ) ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹਜ਼ਰਤ ਵਾਂਗ ਹੀ 

ਸਾਦਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ। 

ਖ਼ਵਾਸੀ : ਇਹ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ 'ਖ਼ੱਵਾਸ' ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਣਿਆ 

ਫ਼ਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। 'ਖ਼ੱਵਾਸ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 

ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਸੇਵਕ ਜਿਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰ, ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਦਰਬਾਰੀ, 

ਜਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਸ 

ਲੌਕਾਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦਾ 'ਖ਼ਵਾਸੀ” ਸ਼ਬਦ 

ਵਰਤਿਆ ਹੈ- /ਕੇਆ ਲਸ਼ਕਰ /ਕੇਆ ਨੌਲ ਖਫਾਸੀ ਆਵ 

ਮਹਲਾ ਵਾਸ / ਨਾਨਕ ਸਚੋ ਨਾਮ /ਵਿਣੁ ਸਡੇ ਟੋਲ /ਵਣਾਸ਼ / 

(ਗੁ. ਰੰ. ੧੪੨)। 

ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਨੇ “ਖਵਾਸੀ” ਨੂੰ ਸੇਵਕ ਤੋ' ਹਟ ਕੇ ਸੇਵਾ 

ਜਾਂ ਖ਼ਿਦਮਤ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਰਦ, ਸ਼ਾਰਦਾ ਆਦਿ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ- 

ਨਾਰਦ ਸ਼ਾਰਦ ਕਰਹ ਖਵਾ / ਪਾਸਿ ਬੌਠ? ਕਵਲਾ ਦਾਸਾ / 

(ਗੁ. ਗੰ. ੪੭੮)। 

'ਖਾਰੀ ਬੀੜ 

ਖਾਈ : ਇਸ ਦਾ ਸਾਧਾਰਣ ਅਰਥ ਹੈ ਖਾਤ, ਟੋਆ। ਪਰ 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਉਸ ਖ਼ੁੰਦਕ ਲਈ 

ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 

ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੰਧ-ਤੋਂ' ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰਖਣ ਲਈ ਕਿਲੇ ਦੇ 
ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਪੁਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿਲੇ ਦੇ 

ਗੋਲਾਕਾਰ ਜਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਕਿਲੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ 

ਤੋਂ' ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 

ਕਾਫ਼ੀ ਡੂੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੁਕੀ ਹੀ 

ਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ 
ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਈ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 

ਭਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੌਗੀ ਉਪਲਬਧੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਕਢੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨਾਲ 
ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 

ਵਿਚ ਬਣੇ ਕਿਲਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਪੁਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ 

ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਣੇ ਕਿਲਿਆਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ 

ਉਪਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਸਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਲੈਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਸ ਦੇ 

ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਖਾਈ ਵਜੋਂ ਕਲਪਿਆ ਹੈ-- ਲੰਕਾ 

ਸਾ ਕੰਟ ਸਸੁੰਦ ਸੰ ਖਾਈ / ਤਿਹ ਰਾਵਨ ਘਰ ਖਸ਼ਾਨ ਨ 

ਪਾਈ/(ਗੁ. ਗੰ. ੪੮੧)। 

ਖਾਣਿ/ਖਾਣੀ : ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ 

ਲਈ ਪਾਚੀਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵ-ਜੂਨਾਂ 

ਮੰਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਡਜ (ਅੰਡੇ ਤੋ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ), 

ਜੇਰਜ (ਜੇਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੰਤੂ), ਉਤਭਿਜ (ਧਰਤੀ 
ਵਿਚੋਂ ਉਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ) ਅਤੇ ਸੇਤਜ (ਮੁੜਕੇ ਤੋਂ 

ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਮ ਜੰਤੂ)। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਸੋਰਠ 
ਰਾਗ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਭੂ-ਕਿਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਹੈ-- 

ਅੰਡਜ ਜੰਰਜ ਉੰਤਡਜ ਸੰਤਜ ਤੰਠੇ ਕੀਤੈ ਜੰਤਾ / (ਗੁ. ਗੀ. 

੫੯੬)। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ- 

ਤੰਗੀਆ ਖਾਣ? ਤੰਨੀਆ ਬਾਣ?/ /ਝਨ` ਨਾਵੈ ਸ਼ਭ ਭਰਮ 

ਭੁਲਾਣ?/(ਗੁ. ਰੋ. ੧੧੬)। 

ਖਾਰੀ ਬੀੜ : ਇਸ ਬੀੜ ਦਾ ਸੈਬੈਧ ਭਾਈ ਬੈਨੋ ਵਾਲੀ ਬੀੜ 

(ਵੇਖੋ) ਨਾਲ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 

ਦੇਵ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਮੁਲ ਬੀੜ 
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`ਦੀ ਜਿਲਦਬੋਦੀ ਲਈ ਲਾਹੌਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ 

ਸਾਰੇ ਲਿਖਾਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਲਈ। 

ਇਸ ਵਿਚ ਮੂਲ ਬੀੜ ਨਾਲੋ' ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਬਾਣੀ ਵੀ ਲਿਖ ਲਈ 

ਗਈ। ਅਧਿਕਾਂਸ਼ ਉਤਾਰੇ ਇਸ ਬੀੜ ਤੋ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ 

ਇਹ ਬੀੜ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੌਖਿਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ 

ਸੀ। 

“ਖਾਰੀ ਬੀੜ” ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਬੰਨੋ “ਖਾਰਾ” ਪਿੰਡ (ਵਰਤਮਾਨ ਨਾਂ ਮਾਂਗਟ 

ਪਿੰਡ) ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬੀੜ ਉਸ ਪਾਸ ਖਾਰਾ 

ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੀ ਸੈਭਾਲੀ ਹੋਈ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ 'ਖਾਰੀ 

ਬੀੜ” ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਕਾਨੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ 

ਜਦੋ ਭਾਈ ਬੰਨੋਂ ਨੇ ਇਹ ਬੀੜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਪੇਸ਼ 
ਕੀਤੀ, ਤਦ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਉਂ ਵਾਧੂ ਬਾਣੀ 

ਮਿਲਾਉਣ ਕਾਰਣ “ਖਾਰੀ ਬੀੜ” ਰਖਿਆ। ਇਹ ਧਾਰਣਾ 

ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਖਾਲਸਾ : ਇਹ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ 

ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰੋਲ, ਸ਼ੁੱਧ ਜਾਂ ਮਿਲਾਵਟ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋਵੇ। 

ਫ਼ਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵੀ 'ਖ਼ਾਲਸਾ” 

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਧੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ 

ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਦੀ ਨ ਹੋਂਵੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਧਰਮ-ਸਾਧਕਾਂ ਲਈ, ਜੋ ਬਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ 

ਕੇ ਸਿਧੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੰਮ-ਪੂਰਵਕ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੈਪਰਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 
ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਤ 

ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ-- ਕਹੁ ਕਲਰ ਜਨ ਭਏ ਥਾਲਸ਼ੇ ਪ੍ਰੰਮ 

ਭਾਗਤ /ਜਹ ਜਾਨ7/(ਗੁ. ਰੰ. ੬੫੪)। 

ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 

ਆਪਣੇ ਇਕ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿਚ ਪੂਰਬ ਦੀ ਸੈਗਤ ('ਗੁਰੂ ਕਾ 

ਖਾਲਸਾ”) ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਰਥ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ 
ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਪਟਨੇ ਦੀ ਸੈਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਕ ਹੁਕਮਨਾਮੇ 

ਵਿਚ ਸੈਥੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍੍ਿਤ-ਸੈਚਾਰ ਦੀ ਰੀਤਿ 

ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪਰਿਪੇਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋੱ 

ਭਾਵ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜੋ ਸਿਧੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੈਪਰਕ ਵਿਚ ਹਨ 

ਅਤੇ ਜੋ ਮਸੈਦਾਂ ਦੀ ਮਧਿਅਸਤਤਾ ਤੋ' ਮੁਕਤ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਰੁ 
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ਸੀ ਜੋ ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰ ਕੌਮ ਦੇ ਰੁਪ ਵਿਚ ਵਿਕਸਿਤ 

ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਣ ਆਤਮ-ਰਖਿਆ 

ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਮਹਾ ਬਲਿਦਾਨ ਤੌ ਬਾਦ 

ਆਤਮ-ਰਖਿਆ ਦੀ ਰੀਭੀਰ ਸਮਸਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਸ 

ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇ' ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 

ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ। 

ਸੈਨ 1699 ਈ. ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸਾਖ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 

ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਿਚ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇਕ ਭਾਰੀ 

ਦੀਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਪਾਠ, ਕਥਾ, ਕੀਰਤਨ ਤੋੱ' ਬਾਦ ਗੁਰੂ 

ਜੀ ਇਕ ਨੋੜੇ ਲਗੇ ਤੰਬੂ ਵਿਚ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਿਛੋਂ 

ਨੰਗੀ ਕ੍ਰਿਪਾਣ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਚੰਡ ਵੀਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੰਚ ਉਤੇ ਆਏ 
ਅਤੇ ਸੈਗਤ ਨੂੰ ਸੈਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਇਕ ਸੀਸ ਦੀ ਭੇਂਟ ਮੰਗੀ। 

ਇਸ ਨਿਰਾਲੀ ਪਰ ਭਿਆਨਕ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੀ 

ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਪਸਰ ਗਈ। ਉੱਤਰ ਨ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਗੁਰੂ 

ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ 

ਦੋਹਰਾਈ। ਆਖਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਇਕ ਖਤਰੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਦਯਾ 

ਰਾਮ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਠ ਖੜੋਤਾ। ਗੁਰੂ 

ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਬੂ ਵਿਚ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਦ ਲਹੂ 
ਸਿੰਮਦੀ ਕ੍ਿਪਾਣ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਟੇਜ ਉਤੇ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋਏ। 

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਦਯਾ ਰਾਮ ਦੀ ਹਤਿਆ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ 
ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਹਿਮ ਛਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ 

ਇਕ ਸੀਸ ਦੀ ਭੇਟ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੁਕ੍ਰਿਆ ਚਾਰ ਵਾਰ 

ਦੋਹਰਾਈ ਗਈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਦਯਾ ਰਾਮ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਦ 

ਕੁਮਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਇਕ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਧਰਮ ਦਾਸ, 

ਦੁਆਰਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਇਕ ਛੀਂਬਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ, 
ਬਿਦਰ ਨਿਵਾਸੀ ਇਕ ਨਾਈ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਅਤੇ 

ਜਗਨ-ਨਾਥ ਪੁਰੀ ਨਿਵਾਸੀ ਇਕ ਝੀਵਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ 

ਰਾਇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। 

ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਪੰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਇਕ ਸਮਾਨ ਸੁੰਦਰ ਬਸਤ ਪਵਾ ਕੇ 

ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਸਤ੍ੁ ਧਾਰਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੰਚ ਉਤੇ ਸੈਗਤ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਕ ਸਰਬਲੋਹ ਦੇ ਬਾਟੇ ਵਿਚ ਸਵੱਛ 

ਜਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਿਚ ਸਰਬਲੋਹ ਦਾ ਖੰਡਾ ਫੇਰ ਕੇ 

ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜਲ 

ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦਾ ਸੈਚਾਰ ਕੀਤਾ 

ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾਸੇ ਪਾ ਕੇ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰੋਮ-ਭਾਵ ਨੂੰ ਦਿੜ੍ਹ 
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ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪ 

ਛਕਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲਸੇ 

ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ “ਸਿੱਖ” ਦੀ ਥਾਂ “ਸਿੰਘ” 

ਅਖਵਾਏ । ਸਿੱਖ-ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ “ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ” ਨਾਂ 

ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਨਵੇਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ 

ਆਰੈਭ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਚੋਲਾ, 

ਦੋਹਾਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਾਧਨਾ ਦੇ 

ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਕਵੀ ਗੁਰਦਾਸ 

ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ- ਗਰਥਰ ਅਕਾਲ ਕੰ ਹੁਕਮ /ਨਿਉਂ ਓੰਆਲਓਓ _ 

/ਝ/ਗਿਆਨਾ/ ਤਝ ਸ/ਹਿਲੰ ਗ/ਚਿਓ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਾਲਤ 

ਮਰਦਾਨਾ /.....ਇਓਂ' ਤਾਨ ਪੰਥ ਚਲਾ/ਇਅਨੁ ਵਡ ਸੂਰ 

ਸ਼ਹੇਲਾ / ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੀ/ਬਦ ਨੰਘ ਆਪ ਗੁਰ ਚੋਲਾ /ਗੁਰੂ ਜੀ 

ਨੇ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਦਸਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਭਿੰਨ 

ਅੰਗ ਮੰਨਿਆ--ਖਾਲਸ਼ਾ ਮਨੋਂ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ਼/ ਖਾਲਸੇ ਮੱ ਹੱ 
ਕਾਠ ਨਿਵਾਸ /ਗੁਰੁ ਗੋਬਿਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਾਦ ਗੁਰੂ 

ਗੰ੍ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਵੇ' ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ “ਗੁਰੂ” ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ 

ਸੈਸਾਰਿਕ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ। 

ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੌਕੇ 'ਤੇ 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਕ ਨਿਰਾਕਾਰ ਇਸ਼ਟ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰਖਣ, 

ਜਾਤਿ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਮਿਟਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਮਨੌਂਖੜਾ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਨ 

ਸਮਝਣ, ਆਤਮ-ਗੌਰਵ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਖਣ 
ਅਤੇ ਧਰਮ-ਯੁੱਧ ਲਈ ਸਦਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ 

ਦਿੱਤਾ। ਸਦਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਤੋੱ 

ਇਲਾਵਾ ਪੰਜ ਕੱਕਾਰਾਂ-- ਰਿਪਾਣ, ਕੇਸ, ਕੜਾ, ਕੰਘਾ ਅਤੇ 

ਕਛਹਿਰਾ-- ਦੀ ਰਹਿਤ ਰਖਣ ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ। ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ, 

ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ “ਖ਼ਾਲਸਾ” 

ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ 

ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। 

ਡਾ. ਗੋਕੁਲ ਚੰਦ ਨਾਰੈਗ ('ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ 

ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ?) ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਤਿ-ਭੇਦ-ਭਾਵ 

ਦੇ ਬੈਧਨ ਤੋੜ ਕੇ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਕੇ 

ਸਾਂਝੀ ਭਗਤੀ, ਸਾਂਝੇ ਧਰਮ-ਧਾਮ, ਸਾਂਝੇ ਆਦਰਸ਼ ਅਤੇ ਇਕ- 

ਸਮਾਨ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦਸ ਕੇ , ਸਿੱਖਾਂ 

ਅੰਦਰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਭਰੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 

ਖਿਥਾ 

ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ-ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ 

ਵੰਗਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ-ਪ੍ਾਪਤੀ ਲਈ 

ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਦਮ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। 

ਖਾਲਿਕ : ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੈਦਾ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਿਰਜਨਹਾਰ। ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਇਸ 

ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ 

ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਨੂੰ “ਖ਼ਲਕ” ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਤ 
ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ- ੪/ਲਕੁ ਖਲਕ ਖਲਕ ੭%/ਹ ਖਾਲਿਕੁ 

ਪੂ/ਨਿ ਨੰਹਓ ਸ਼ ਠਾਂਈ/(ਗੁ . ਰੀ. ੧੩੪੯-੫੦)। 

ਖਿਆਨ : ਇਹ ਸੈਸਕ੍ਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ “ਆਖ੍ਯਾਨ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ 
ਸੈਖਿਪਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਥਾ, ਬ੍ਰਿੱਤਾਂਤ। ਇਸ 
ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਿਵਰਣ ਜਾਂ ਵਿਖਿਆਨ ਲਈ ਵੀ 

ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ 

ਆਖਿਆਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 

ਇਕ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਇਕ ਸੈਖਿਪਤ । ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 

“ਆਖਿਆਨ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਕੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲਿਆਂ 

ਨੂੰ ਉਪਾਖਿਆਨ ਸੈਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ 
ਨੇ ਸੋਰਠ ਅਤੇ ਮਾਹਰੂ ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ ਸੈਕਲਿਤ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 
ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਹੈ- ਲਾਨਾ ਮਿਆਨ ਪੁਰਾਨ 

ਬੇਟਾ ਬਿ/ਨਿ ਚਉਤਨੈਨ ਅਖਰ ਆਹਾ //ਲਆਸ਼ /ਥਚਾ/ਨ ਕ/ਹਿਓ 

ਪਰਮਾਰਥੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੱਠ ਨਾਹ/(ਗੁ. ਗੋ. ੬੫੮); ਨਾਨਾ 

/ਖਿਆਨ ਪੁਰਾਨ ਜਸ਼ ਉਤਮ ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਗਾਵਹਿ ਰਾਮ / 

(ਗਿ.ਰੀ . 3੧੯)। 

ਖਿੰਥਾ : ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਮੂਲ ਦੇ “ਕੰਥਾ” ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ 
“ਖਿੰਥਾ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੋਦੜੀ। ਫ਼ਕੀਰ ਜਾਂ ਸਾਧ ਲੋਕ 

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਓੜਨੀ ਜਾਂ ਚੋਲਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 
ਉਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਰੁੰਦਾਰ 

ਗੋਦੜੀ ਬਨਵਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਉਤੇ 

ਟਾਕੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ 

ਲੀਰਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੋਗ-ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਖ ਦਾ ਅੰਗ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੇਖਾਂ ਨਾਲ ਜੋਗ ਸੈਪੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਨੇ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋਗ ਨ ਖਿੰਥਾ ਪਾਉਣ 

ਵਿਚ ਹੈ, ਨ ਡੰਡੇ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਸਰੀਰ 
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ਉਤੇ ਭਭੂਤ (ਸੁਆਹ) ਮਲਣ ਵਿਚ ਹੈ। ਜੋਗ ਦੀ ਜੁਗਤ ਪਾਉਣ 

ਲਈ ਮਾਇਆ ਯੁਕਤ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਮਾਇਆ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ 

ਵਿਚਰਨ ਨਾਲ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ- ਲੋਗੁ ਨ /ਮਿੱਥਾ 

ਜੰਗ ਨ ਡੰਡੰ ਜੰਗ ਨ ਭਸ਼ਮ ਚੜਾਈਆ/.... ਅੰਜਨ ਮਹ 

ਨਿਰੰਜਨਿ ਰਹੀਆ ਲੌਗ ਜੁਗ/ਤਿ ਇਵ ਪਾਈਆ / (ਗੁ. ਰੀ. 

2੩੦)। 

ਯੋਗੀ ਦੇ ਭੇਖ ਦਾ ਅਭਿੰਨ ਅੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇਸ 

ਦੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋ' ਵੀ ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ 

ਹੈ- ਕਬੀਰ /ਸੱਥਾ ਜਲਿ ਕੇਇਲਾ ਭਈ ਖਾਪ੍ਰ ਫੁਟਮ ਫੂਟ/ 

ਜੌਰਾ ਬਪੁੜਾ ਖੋਲਿਆ ਆਸਾਨੇ ਰਹੀ /ਝਭੂ/ਤ/ (ਗੁ. ਗੰ. 

੧੩੬੬-੬੭)। 

ਖਿਧੋਲੜਾ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ 'ਖਿੰਥਾ” ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ 
ਜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਲਾ ਚੋਗ਼ਾ (ਜੁੱਲਾ) 

ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਗ਼ਲ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, 

ਹਾਕਮ ਜਾਂ ਪੁਬੰਧਕ ਪਾਸ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 

ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ 'ਖਿਧੋਲੜਾ” ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਸਤੁ 
ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਅਨੁਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ 

ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫ਼ਰਿਆਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ 

ਹੈ। ਇਹ ਖਿਧੋਲੜੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਘਰਾਂ 

ਵਿਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਰ 

ਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੈਲੇ ਹੋ 

ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੂੰਆ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ 

ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਕਾਲ ਵਿਚ ਘਟੀ ਇਕ 

ਨੇ ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਮੁਖਾਂ (ਮਰਵਾਹੇ ਖੜੀਆਂ) 

ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਇਕ ਬੇਮੁਖ (ਤਪਾ ਫ਼ਕੀਰ) ਨੂੰ ਖਿਧੋਲੜਾ ਪਵਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ- 

ਮੱਲ ਜੂਏ ਭਾਂਰਆ ਨੀਲਾ ਕਾਲਾ /ਖਸੌਲੜਾ /ਤ/ਨਿ ਵੰਮਾਂਖਿ 

 ਵੰਮੁਥੰ ਨੇ ਪਇਆ /(ਗੁ. ਰੀ. ੩੦੬)। 

ਖੀਰ (ਸਮੁੰਦਰ) : ਇਕ ਮਿਥਕ ਸਾਗਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਭੂਰੀਲਿਕ 
ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ 

ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਸਪਤ-ਸਾਗਰ” (ਵੇਖੋ) 

ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਨਿਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

368 ਖੂਸਰਾ 

ਕਲਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਨਾਰਾਇਣ 

(ਵਿਸ਼ਣੂ) ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਦੇ ਫਣਾਂ ਉਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 

ਦੇਵਤਿਆਂ ਉਤੇ ਭੀੜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ 

ਸਹਾਰਨ ਦੇ ਧਰਤੀ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇਵੀ- 

ਦੇਵਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਤਾਣ ਲਈ 

ਵਿਸ਼ਣੂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਣੂ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਣ ਕਰਕੇ 
ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਣੂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ 

ਸਵਰਗ ਅਥਵਾ ਬੈਕੁੰਠ ਵਿਚ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਖੀਰ-ਸਾਗਰ 

ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਰਿੜਕ ਕੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੇ ਦੈੱਤਾਂ 

ਨੇ “ਚੌਦਾਂ ਰਤਨ” (ਵੇਖੋ) ਕਢੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ 
ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਖੀਰ ਸਮੁੰਦਰ 

ਵਿਚੋਂ ਖ਼ੁਦ ਚੌਦਾਂ ਰਤਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਦੈਂਤ ਅਤੇ 

ਦੇਵਤੇ ਵਿਅਰਥ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਲਗ ਪਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਤਨ 

ਕਢੇ ਹਨ- ਰਤਨ ਈਧਾ/ਏ ਧਰੇ ਖੀਰ #/ਥਆ ਹੋਨਿ ਭਖਲਾਏ 

/ਜਿ ਅਸਾਂ ਕੀਆ /(ਗੁ. ਰੋ. ੩੫੦)। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਵੀ 

ਇਸ ਵਲ ਸੈਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ-- ਖੀਨ ਸਮੁੰਦ /ਵਿਠੋਲਿ ਕੰ ਕਾਂਢ 

ਰਤਨ ਚਓਉਂਦਹ ਵੰਡ ਲ?= /(26/23)। 

ਖੀਵੀ (ਮਾਤਾ) : ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਸੀ। 

ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਖਡੂਰ ਕਸਬੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਖਤਰੀ 

ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ 

ਸੋਨ 1519 ਈ. (1576 ਬਿ.) ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ 

ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਜੀਉਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸੈਨ 

1582 ਈ.(1639 ਬਿ.) ਵਿਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਵ ਤੋਂ ਗੁਰੂ-ਗੱਦੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ 

ਦੇਵ ਖਡੂਰ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਟਿਕੇ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਨੇ ਬੜੀ 
ਮਗਨਤਾ ਅਤੇ ਉਦਾਰਤਾ ਨਾਲ ਸਾਧ-ਸੈਗਤਿ ਦੀ ਸੇਵਾ 

ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ' ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ (ਦਾਸੂ ਅਤੇ ਦਾੜੂ) ਅਤੇ 

ਦੋ ਪੁੱਤਰੀਆਂ (ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਅਣੌਖੀ) ਨੇ ਜਨਮ 
ਲਿਆ। ਕਵੀ ਬਲਵੰਡ ਅਤੇ ਸਤੇ ਨੇ ਰਾਮਕਲੀ ਦੀ ਵਾਰ 

ਵਿਚ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਪਏ ਕਝੂਲ਼ ਖਸੰਮ 
ਨਪੱਲ ਜਾ ਆਲ ਮਰਦੀ ਘਲਾ/ ਆਤਾ ਖੀਵੀ ਸ਼ਹ ਸੋਇ 

ਜਿਨੇ ਨੋਇ ਉੰਠਾਲਾਂ । (ਗੁ. ਗੋ. ੯੬੭)। 

ਖੁਸਰਾ : ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਫ਼ਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ “ਖਰਾ ਜਹਸਰਾ” ਦਾ 

ਤਦਭਵ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ- 



ਖੁਦੀ 

ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਹਰਮਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਨਾਨ-ਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ 

ਦੇਖ-ਰੇਖ ਲਈ ਖੁਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰੋਗਿਆਂ ਵਜੋਂ ਥਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ 

ਸੀ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਬਨਾਵਟੀ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ 

ਅਤੇ ਜ਼ਨਾਨੇ ਬਸਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰਣ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਯੋਨਾਚਾਰ 

ਨ ਕਰ ਸਕਣ ਕਾਰਣ ਇਹ ਨਪੁੰਸਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। 

ਸਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਸੱਚੇ ਯੋਗ ਲਈ ਬਿੰਦ (ਬੀਰਜ) ਦੀ 

ਰਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 
ਖੁਸਰਾ ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਪਰਮ-ਗਤਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ- /ਝੰਦੁ ਰਾਖ 

ਜਾ ਤਰੀਆ ਭਾਈ / ਖੁਸ਼ਰੰ ਕਿਉਂ ਨ ਪਰਮਗਤਿ ਪਾਈੰ / (ਗੁ. 

ਰੀ. ੩੨੪)। 

ਖੁਦੀ : ਇਹ ਫ਼ਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ 

ਅਰਥ ਹੈ ਅਹੈਕਾਰ, ਗਰਵ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ “ਹਉਮੈ” 

(ਵੇਖੋ) ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਮਾਝ 

ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ- ਖੁਦਾ ਨਟ ਦੂਕਾ ਭੋਲਾਵਾ ਗਨ ਮਨ 

ਹੀ ਆਹ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜੀਉ /(ਗੁ. ਰੀ. ੧੦੪)। 

ਖੁਰਗੀਰ : ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੇ 'ਖ਼ੂ-ਗੀਰ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ 
ਤਦਭਵ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਸੀਨਾ (ਖ਼ੂ) ਸੋਖਣ ਅਥਵਾ 

ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਘੋੜੇ ਦੀ ਜ਼ੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਾਉਣ ਜਾਂ 

ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਨਮਦਾ ਜਾਂ ਬਸਤ੍੍ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਪਸੀਨੇ 

ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਹਿਰੂ ਕਹਿੰਦੇ 
ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ “ਸੋਰਠ ਕੀ ਵਾਰ” ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ 

ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ, ਜ਼ੀਨਾਂ, ਤਹਿਰੂ ਸਭ ਪਵਿੱਤਰ 

ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਖ, ਸਾਧ, ਸੈਤ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ 

ਹਨ- /ਤਨ ਕੰ ਤਠੇਂ ਜੀਨ ਖਰਗਨਰ ਸਾਡੇ ਵੜ ਹ/ਹ /ਜਨ7ੰ 
ਗਾਰਮਾ/ਓ ਥ ਸ਼ਾਧ ਸੰਤ ਚਾੜ ਜਾਤੰ/(ਗੁ. ਰੋ. ੬੪੮)। 

ਖੁਰਾਸਾਨ : ਈਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਜਿਸ ਦੇ ਪੂਰਵ 

ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਕੁਸ਼ ਪਰਬਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ 

ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣ ਵਲ 800 ਕਿ. ਮੀ. ਅਤੇ ਪੂਰਵ-ਪੱਛਮ ਵਲ 
480 ਕਿ. ਮੀ. ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਾ ਪਹਾੜੀ, ਰੇਤੀਲਾ 

ਜਾਂ ਕਲਰਾ ਹੈ। ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚਾਈ 13000 ਫੁਟ ਤਕ 

ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਨਖ਼ਲਿਸਤਾਨ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। 

ਮੇਸ਼ੇਦ, ਹਿਰਾਤ , ਮਸ਼ਹਦ ਆਦਿ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਗਰ ਹਨ। 

ਖੂਹਣਿ (ਅਕ੍ਸ਼ੌਹਿਣੀ), ਸੈਨਾ 

ਬਾਬਰ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ 

ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ੁਰਾਸਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ 

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੈਨ 1521 ਦਈ. ਵਿਚ 

ਉਸ ਵਲੋਂ' ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਸੈਦਪੁਰ (ਏਮਨਾਬਾਦ) ਵਿਚ ਜੋ 

ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਦਾ ਅੱਖੀਂ ਡਿਠਾ ਚਿੜ੍ਣ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਬੜੀ ਤੱਲੀਨਤਾ 

ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਖ਼ੁਰਾਸਨ ਦਾ ਉਲੇਖ ਵੀ 

ਹੋਇਆ ਹੈ- ਸ਼ੁਠਾਸ਼ਾਨ ਖਸ਼ਮਾਨਾ ਕ7ਆ /ਹੰਦੁਸ਼ਤਾਨ 

ਡਰਾਇਆ / ਆਪੈ ਦੋਸ਼ ਨ ਦਈ ਕਰਤਾ ਜਮ ਕਾਨ ਮੁਗਲ 

ਚੜਾਇਆ /(ਗੁ. ਗੋ. ੩੬੦)। 

ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲਿਖਦਾ 

ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿੰਧੁ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਵਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 

'ਖ਼ੁਰਾਸਾਨ” ਹੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਸੈਭਵ ਹੈ ਉਪਰੋਕਤ ਤੁਕ ਵਿਚ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸੈਕੇਤ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਥਾਂ, 

ਖੁਲ੍ਹੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੋਵੇ। 

ਖੁਲ੍ਹਾ-ਪਾਠ : ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਸੁਵਿਧਾ 

ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਪਾਠ ਨੂੰ 'ਖੁਲ੍ਹਾ-ਪਾਠ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਉਪਰ ਮਰਯਾਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਧਨ ਨਹੀਂ 

ਹੁੰਦਾ। ਵੇਖੋ ਸਾਧਾਰਣ ਪਾਠ”। 

ਖੁਹਣਿ (ਅਕਸ਼ੌਹਿਣੀ), ਸੈਨਾ : ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ 
“ਓਅੰਕਾਰ” ਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ 

ਹੈ-- ਕਮਾ /ਵਿਹੁਣੰ ੪/੫ ਗਏ ਖ਼ੁਹ/ਣ ਲਖ ਅਸ਼ੰਖ /(ਗੁ. ਰੀ. 

੯੩੭)| 

“ਮਹਾਭਾਰਤ” (ਆਦਿ-ਪਰਵ) ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਸ਼ੌਹਿਣੀ 

(ਅਖੂਹਣੀ) ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਲ 
ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਹਾਥੀ, ਘੋੜੇ ਰਥ ਅਤੇ ਪੈਦਲ 

ਚਾਰ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ “ਚਤੁਰੈਗਿਣੀ ਸੈਨਾ” 

ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਲੱਖ ਅਠਾਰ੍ਹਾਂ 

ਹਜ਼ਾਰ ਸੱਤ ਸੋ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ 

(008) ਦਾ ਨਾਂ 'ਪੱਤਿ' ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਰਥ, ਇਕ ਹਾਥੀ, 

ਤਿੰਨ ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪੈਦਲ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ 

ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੈਨਿਕ ਟੁਕੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 

ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ 

ਸੀ। ਅਖ਼ੀਰਲੀ ਟੁਕੜੀ ਜਾਂ ਦਲ ਦਾ ਨਾਂ “ਅਨੀਕਿਨੀ” ਸੀ। 

ਦਸ ਅਨੀਕਿਨੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਅਕ੍ਸ਼ੌਹਿਣੀ ਸੈਨਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ 
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ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਲ 21870 ਰਥ, 21870 ਹਾਥੀ, 65610 

ਘੇੜੇ ਅਤੇ 109350 ਧੈਦਲ ਸੈਨਿਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਭਾਰਤ” 

ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਕਸ਼ੇਤ ਦੀ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ 18 ਅਕਸ਼ੋਹਿਣੀ-ਸੈਨਾ 
-ਬਲ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਿਆ ਸੀ। 

ਖੂੰਬਰਾਜੁ : ਬਾਰਸ਼ ਪੈਣ ਨਾਲ ਹੁਸੜੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਦੀ ਭੜਾਸ 
ਵਿਚੋ' ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਉਦਭਿਜ ਵਸਤੂ ਜਿਸ ਦਾ 
ਸੈਬੈਧ ਖੁੰਬ ਜਾਤਿ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਛੜ੍ਾਕ ਜਾਂ ਪਦਬਹੇੜਾ 

ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਥੁੜ-ਚਿਰਾ, ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਸਫ਼ੇਦ 

ਜਾਂ ਹਲਕੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਯੋਗ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਬਸੈਤ ਰਾਗ ਵਿਚ 
ਇਸ ਦੀ ਉਪਮਾਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋ' ਕੀਤੀ ਹੈ-- ਤੂੰ ਕਾਇ ਗਰਝ/ਹ 
ਬਾਵਨ? / ਜੰਸੇ ਭਾਦਾਉਂ ਖੰਝਰਾਲੁ ਤੂ /ਤਿਸ਼ ਤੋਂ ਖਗੀਂ ਓਤਾਵਨ7 / 
(ਗੁ. ਰੰ. ੧੧੯੬)। 

ਖੋਚਰ : ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ 
ਕਰਦਿਆਂ-- ਖੰਚਰ ਭੂਚਰ ਤੁਲਸ਼ੀਆਲਾ ਗੁਰ ਪਰਸ਼ਨੰਦ 

ਪਾਇਆ/ (ਗੁ. ਰ੍. ੯੭੩), ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 
(ਪਰਮ ਸੱਤਾ ਦਾ ਭੋਦ ਪਾਉਣ ਲਈ) ਕੌਈ ਪ੍ਾਣਾਯਾਮ 
(ਥੇਚਰ-ਭੂਚਰ) ਕਰ ਲਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਲਸੀਮਾਲਾ ਧਾਰਣ ਕਰ 

ਲਵੇ , ਪਰ ਮੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੁਆਰਾ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ 
ਦਾ ਭੇਦ ਪਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 

ਇਥੇ “ਖੇਚਰ” ਸ਼ਬਦ “ਹਠਯੋਗ' (ਵੇਖੋ) ਦੀ ਖੇਚਰੀ 
ਮੁਦ੍ਾ ਨਾਲ ਸੈਬੈਧਿਤ ਹੈ। “ਖੇ” ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ 
“ਚਰ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਚਰਨਾ ਜਾਂ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲਾ। ਸਪੱਸ਼ਟ 
ਹੈ ਕਿ ਖੇਚਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਚਰਣ ਵਾਲਾ। 
ਅਤੇ “ਭੂਚਰ” ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਭੂਮੀ ਉਤੇ ਵਿਚਰਣ ਵਾਲਾ। 
ਹਠ-ਯੋਗ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਬੈਧ ਪ੍ਾਣਾਯਾਮ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਸ 
ਦੁਆਰਾ ਕੁੰਡਲਿਨੀ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਹੇਠੋਂ ਉਪਰ ਨੂੰ ਸੈਚਾਲਿਤ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਅਰਥਾਤ ਭੂਚਰ ਕੁੰਡਲਿਨੀ ਖੇਚਰ ਦੀ 
ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।) 

ਪਾਣਾਯਾਮ ਦੀ ਪਰਕਿਆ ਮੁਦਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੈਪੰਨ ਹੁੰਦੀ 
ਹੈ।“ਹਠਯੋਂਗ ਪ੍ਰ ਦੀਪਿਕਾ” (3/6-7) ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੁਦਾਵਾਂ 
ਦਸ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖੇਚਰੀ ਆਖੀਰਲੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ 
ਹੈ। ਇਸ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲਈ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧਾਸਨ 
ਵਿਚ ਬਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪ੍ਾਣਾਯਾਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 
ਜੀਭ ਨੂੰ ਉਲਟ ਕੇ ਤਾਲੂ ਦੇ ਪਿਛੋਂ ਅਤੇ ਹਲਕ ਤੋ ਉਪਰ 

੫ 

ਖ਼ਕਾਲ 

ਕਪਾਲ-ਖੁਡ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ 

ਉਥੇ ਹੀ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਦਰਾ ਰਾਹੀਂ ਸਹਸਦਲ ਕਪਲ 

ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਤੋਂ ਝਰਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਕੇ ਯੋਗੀ ਅਮਰ 

ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਖੇਲਖਾਨਾ : ਇਸ ਸਮਸਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ 'ਖੇਲ' ਫ਼ਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ 
ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ- ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ; 

'ਖ਼ਾਨਾ” ਵੀ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 

“ਘਰ”। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਖੇਲਖਾਨਾ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਇਆ ਘਰ ਵਿਚ 

ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੋਇਆ 

ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੈਦੇ , ਸੇਵਕ ਆਦਿ। ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਭੈਰਉ ਰਾਗ 

ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ- ਤੌਤਾੀਸ ਕਰੋੜੀ ਹੰ ਖੈਲਖਾਨਾ/ ਚਉਰਾਸ਼ੀ 

ਲਥ /ਫਠੈ /ਦਿਵਾਨਾ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੧੧੬੧)। ਅਰਥਾਤ ਤੇਤੀ 

ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਨ ਅਤੇ ਚੌਰਾਸੀ ਲੱਖ ਜਾਤੀਆਂ 

ਦੇ ਜੀਵ ਬੇਘਰੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿਵਾਨਿਆਂ ਵਾਂਗ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। 

ਖੇਵਟ,/ਖੇਵਟੂ : ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 'ਕੈਵਰ੍ਤ” ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ 
ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਨੌਕਾ ਨੂੰ 
ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਖੇਵਣ ਵਾਲਾ। ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਚਪੂ 
ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ “ਖੇਵਟ” ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਮਲਾਹ' 
ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਹੈ । ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਗੁਰੂ” 
ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਖੇਵਟ ਦਰਿਆ 

ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋ ਬਿਨਾ ਭਵਸਾਗਰ ਪਾਰ 
ਕਰ ਸਕਣਾ ਸਰਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ- 
ਹਾਰ ਹਨ ਨਾਮ ਪੌਤ ਹੈ ਅਗ /ਜੰਦੜਾਏ ਗੁਰ ਖੋਵਟ ਸ਼ਬ/ਦ 

ਤਰਾ/ਏਆ ਰਾਮ/ (ਗੁ. ਰੀ. ੫੩੯)। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ 
ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਦਰਸਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 
ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭਵਸਾਗਰ ਨਹੀਂ ਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ- ਵੰਝ ਹਸ 
ਨ' ਧੰਵਟੂ ਜਲ ਸ਼ਾਗ੍ਰ ਅਸ਼ਰਾਲ਼ /(ਗੁ. ਰੀ. ੧੦੦੯)। 

ਖੈਕਾਲ : ਇਸ ਸਮਸਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਖੈ (ਕ੍ਸ਼ਯ) ਦਾ ਅਰਥ 
ਹੈ ਨਾਸ਼, ਵਿਨਾਸ਼, ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਕਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ, ਵਿਨਾਸ਼ਕ । ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ 

ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਬਿਰਤੀ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ , 

ਜਿਵੇਂ- /ਕੂਉ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਵੰਸਿਠੈ ਝੂਠੁ ਝਰਾ ਥੈਕਾਲ਼ / 



ਖੰਜ 

(ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੯੩੫)। 

ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ 

ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਕਾਲ ਜਾਂ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ 

ਦੇ ਸੂਚਕ ਵਜੋ' ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਅਧਿਕ ਉਪਯੁਕਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ 'ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ' ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਅੰਤਕਾਲ 

`ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਦਸੀ ਹੈ- ਕਾਲ਼ ਝਰਾ ਥੰਕਾਲ਼ ਨਰ ਦੁਨੀਆਈਆ / 

(ਗੁ. ਰੀ. ੧੪੭)। 

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਰਥਗਤ ` 

ਵਿਸਤ੍ਰਿਤੀ ਕਰਕੇ ਪਰਲੋ ਜਾਂ ਕਿਆਮਤ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ 

ਹੈ- ਨਾ ਤਾਂਦ ਸ਼ਰਗ ਮਛੁ ਪਇਆਲਾ / ਦੌਜਕੁ /ਡਿਸਤੁ ਨਹਾ 

ਖੈਕਾਲਾ/(ਗੁ. ਰੀ੍. ੧੦੩੫)। 

ਖੋਜ : ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਤਾਲਾਸ਼, ਢੂੰਡ, ਭਾਲ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਖੋਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕ ਮਹੱਤਵ-ਸਥਾਪਨਾ 

ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਟੋਡੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ 

ਕੀਤਾ ਹੈ- ਖੋਜਤ ਖੌਜਤ ਲਹ ਪਰਕਾਨੇ ਸ਼ਰਝ ਅਰਥ ਸੀਚਾਨੇਂ / 

(ਗੁ. ਗੰ. ੭੧੪)। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਖੋਜ 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੈਬੈਧਿਤ ਹੈ-- ਖੰਜਹ ਸੰਤਹ ਹਨ 

ਬੁਹਮਾਗਿਆਨਾ?/ (ਗੁ. ਗੋ. ੮੯੩)। ਸੈਖੇਪ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ 

ਅਨੁਸਾਰ 'ਖੋਜ” ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਲਾਸ਼ ਹੈ। 

ਤਿੰਨ ਪ੍ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 

ਹਰਿ-ਨਾਮ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ, ਦੂਜਾ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਨੂੰ ਬੁਝਣਾ 

(ਸਮਝਣਾ) ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਉਸ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ-- ਖੋਜ 

ਝੜ ਜਉਂ ਕਰੈ ਲੀੰਚਾਰਾ/ ਤਾਓਂ ਭਵਜਲ ਤਰਤਾ ਨ ਲਾਵੈ ਬਾਰਾ/ 

ਕਬੀਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮਠੌਖ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਵਾਗਵਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ 

ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ- ਖਖਾ ਯੋਂਜਿ ਪਰੈ ਲਉ ਕੋਇ/ ਜੋ ਖੌਜੈ ਸੋ 

ਬਹੁ/ਨ ਨ ਹੋਏ/(ਗੁ. ਗੰ. ੩੪੨)। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ-ਦੁਆਰ 

ਖੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ-- ਸ਼ੰਦੇ 

ਖੋਜ਼ /ਇਲ ਹਰ ਠੌਜ। ਖੋਜ ਸੈਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ 

ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਨੇ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ 

ਕਿਹਾ ਹੈ- ਲੇ ਸੌਜੈ ਸ਼ੋ ਪਾਵੀ/ 

ਖੋਜੀ : ਇਸ ਤੋ ਭਾਵ ਹੈ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ 

ਵਿਚ “ਖੋਜ” (ਵੇਖੋ) ਦਾ ਨਿਸਚਿਤ ਸੋਬੈਧ ਹੈ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਦੀ 

971 ਗਉੜੀ ਕੀ ਵਾਰ, ਮਹਲਾ ੪ 

ਤਾਲਾਸ਼ ਨਾਲ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖੋਜੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਾਚਕ 

ਹੈ ਜੌ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੋਵੇ । ਧਨਾਸਰੀ 

ਰਾਗ ਵਿਚ ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ “ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ।” 

ਹਰਿ-ਨਾਮ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ 

ਬਹੁਤ ਪ੍ਤਿਸ਼ਠਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਦੀ 

ਤਲਾਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਪੈਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤਿ ਆਪਣੀ ਅਡਿਗ ਨਿਸ਼ਠਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ 

ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ “'ਬਾਦੀ" ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ 

ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਸਚੈ ਹੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਹੋਵੇਗਾ-- ਸੋਜ ਓੰਪਜੰ ਬਾਦ /ਥਨਸੰ ਹਉਂ ਛੱਲਿ ਛੱਲਿ ਗਰ 

ਕਾਰਤਾਰਾ/(ਗੁ. ਗੰ. ੧੨੫੫)। 

ਖੰਡਮੰਡਲ : ਇਸ ਤੋਂ` ਭਾਵ ਹੈ ਮੰਡਲ (ਗੋਲਾਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮੰਡ) 
ਦਾ ਹਿੱਸਾ- ਖਗੋਲ ਜਾਂ ਭੂਗੋਲ। “ਜਪੁਜੀ” ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ- 

ਤਿਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰਭੰਡ /ਅਰਥਾਤ ਉਥੇ ਕਈ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਅਤੇ 

ਉਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹਨ। 

ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਸਿ੍ਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਸੈਬੰਧੀ 

ਬਿਿੱਤਾਂਤ ਵਿਚ ਸੈਕੇਤਿਤ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ 
ਸੋਨ-ਰੈਗਾ ਅੰਡਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਦ 

ਫੁਟਿਆ ਅਤੇ ਉੱਸ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ 
ਤੂਗੋਲ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਖਗੋਲ ਅਖਵਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੱਤ 

ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਸੱਤ ਉਪਰਲੇ ਲੋਕ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ। ਅੰਡੇ ਤੋਂ 

ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ('ਬ੍ਹਮਾਂਡ”) 

ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਰੀ੍ 

ਗਉੜੀ ਕੀ ਵਾਰ, ਮਹਲਾ ੪ : ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਚ 28 
ਪਉੜੀਆਂ (1 ਤੋਂ 26 ਅਤੇ 32-33) ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ 

ਰਚੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜ (27 ਤੋਂ 31) ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ 

ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸੈਪਾਦਨ ਵੇਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 

ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ 28 

ਪਉੜੀਆਂ ਸਨ। ਰ 

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪਉੜੀਆਂ ਦੀਆਂ 

ਪੰਜ-ਪੰਜ ਤੁਕਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਅੰਤਰ ਵੀ ਹੈ , ਜਿਵੇਂ 

11ਵੀ' ਵਿਚ ਛੇ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਅਤੇ 31ਵੀਂ ਵਿਚ ਦਸ-ਦਸ। 



ਗਉੜੀ ਕੀ ਵਾਰ, ਮਹਲਾ ੫ 

ਇਸ ਵਿਚ ਪਉੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ-ਦੋ ਸਲੋਕ ਵੀ ਦਰਜ ਹਨ, 

ਪਰ 15ਵੀਂ ਅਤੇ 20ਵੀਂ ਪਉੜੀਆਂ ਨਾਲ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸਲੋਕ 

ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 68 ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 

ਸੱਤ ਸਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ , 53 ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਅਤੇ 

ਅੱਠ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਹਨ। ਸਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੀ 

ਗਿਣਤੀ ਇਕ-ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਤੋਂ 14 ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਸਲੋਕ 

ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ` 

ਪਉੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ 

ਸਰਬਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੇਕ ਪੱਖਾਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਕ ਪਰਪੰਚ ਵਾਲੇ 

ਇਸ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਔਕੜਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ 

ਵਿਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਧਕ ਭਵ-ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਰਨ ਵਿਚ ਸਮਰਥ 

ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾੜਾ-ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਦਾ 

ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਯਾਤ੍ਾ ਉਤੇ ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਧਕ ਨੂੰ 

ਹਰਿ-ਨਾਮ ਰੁਪੀ ਖਰਚੀ ਪਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ 
ਨਾਲ ਵਿਥਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਧਕ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਨਾਲ ਏਕਾਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਚ ਸੱਚੇ ਗੁਰਸਿਖ 

ਦੀ ਨਿੱਤ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 

ਜਿਵੇਂ- ਗੁਰ ਅਤਿਠਰ ਕਾ ਜੋ ਲਿਆ ਅਖਾਏ ਸ਼ ਭਲਕੇ ਉੱਠੇ ਗਰ 

ਨਾਮ ਹਿਆਵੰ/ ਉੱਦਮ ਕਠੇ ਭਲਕੇ ਪਰਭਾਤਾ /ਇਸਨਾਨ ਕਠੇ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਾਓ6 ਨਾਵੈ / ਉਪਦੇਸ ਗੁਰ ਗਨ ਗੰਨੇ ਜਪ ਜਾਪੈ ਸੱਭ 

/ਕਾਲ/ਵਖ ਪਾ੫ ਦੋਖ ਲਹ ਜਾਵੈ /(ਗੁ. ਗੰ. ੩੦੫)। 

ਗਉੜੀ ਕੀ ਵਾਰ, ਮਹਲਾ ੫ : ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਆਰੰਭ 
ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ-- ਰਾਇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਮੋਜਦਾ ਕਾ ਵਾਰ ਕਾ? 

ਧ/ਨੈ ਉੰਘਨਿ ਗਾਵਣ?/ ਇਸ ਉਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 

ਦੇਵ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦੀ ਧੁਨਿ ਨਿਰਦਿਸ਼ਟ ਕਰ 

ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਦੋ 

ਜਗੀਰਦਾਰ ਭਰਾ- ਕਮਾਲੱਦੀਨ ਅਤੇ ਸਾਰੈਗ-- ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। 

ਵੈਰ ਕਾਰਣ ਕਮਾਲੁੱਦੀਨ ਨੇ ਸਾਰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ 

ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੰਗ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕ ਮੁਅੱਜ਼ੁਦੀਨ ਨੂੰ 

ਨਾਨਕੇ ਲੈ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 

ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਾਨਕੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 

ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਕਮਾਲੁੱਦੀਨ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਘੋਰ ਯੁੱਧ 

ਵਿਚ ਕਮਾਲੁੱਦੀਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ 

ਵੀਰਤਾ ਨੂੰ ਚਿਤ੍ਣ ਲਈ ਢਾਢੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਵਾਰ ਰਚੀ, ਉਹ 
ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਈ। ਉਸ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਧੁਨਿ ਦੇ 

ਗਉੜੀ ਰਾਗ 

ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗੁਰੂ 

ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੈਬੈਧ ਜੋੜਦੇ 

ਪ੍ਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਚ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਤੁਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲ 21 

ਪਉੜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਪਉੜੀ ਨਾਲ ਦੋ-ਦੋ ਸਲੋਕ 

ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਲ 

42 ਸਲੋਕ ਆਏ ਹਨ। ਸਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਹਰਾ-ਸੋਰਠਾ 

ਤੋਲ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ 

ਹਨ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਚ 36 ਸਲੋਕ ਦੋ-ਤਕੇ, 

ਤਿੰਨ ਚਉਤਕੇਂ , ਦੋਂ ਪੰਜ-ਤੁਕੇ ਅਤੇ ਇਕ ਅੱਠ-ਤੁਕਾ ਹੈ। 

19ਵੀਂ ਪਉੜੀ ਨਾਲ ਦਰਜ ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਦੇ ਆਰਭ ਵਿਚ 

“'ਡਖਣਾ” ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਉੜੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਲੋਕ 

ਅਤੇ 20ਵੀਂ ਪਉੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਲੋਕ ਲਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ 

ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਲੋਕ ਅਤੇ ਪਉੜੀਆਂ ਸਾਧ-ਭਾਖਾ ਪ੍ਭਾਵਿਤ 

ਪੂਰਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਅਰਬੀ-ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੀ 

ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪਉੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ 

ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਸਰਬਤ੍ਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ 
ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਵ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ। ਮਨੋਂਖ ਦਾ ਸੇਸ਼ਠ ਬਣਨ 
ਲਈ ਸਾਧ-ਸੈਗਤਿ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ , 

ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੋਂ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਪਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਸਾਧਕ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਇਕ-ਦਮ ਬਦਲ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸੁਖ-ਦੁਖ ਤੋਂ ਉੱਚਾ 

ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਤ ਉਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ- 

/ਤੰਨ ਭਥ ਨ ਕਾ ਨਟ ਸੰਤਸ ਦਾ ਪੁਝੁ ਹੈ ਸੋਇ/ ਨਾਨਕ ਚਰਣ 

ਲਗਿਆ ਉਧਰ ਸਭੈ ਕਇ / (ਗੁ . ਰੀ੍. ੩੨੩)। 

ਗਉੜੀ ਰਾਗ : ਸੰਪੂਰਣ ਜਾਤਿ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਸਿੱਧ ਰਾਗ ਨੂੰ 

ਪੁਰਾਤਨ ਸੈਗੀਤ-ਗੀ੍ਥਾਂ ਵਿਚ ਗੋਰੀ, ਗਵਰੀ, ਗੌੜੀ, ਗਉਰੀ 

ਆਦਿ ਨਾਂਵਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਾਗ ਹੋਣ 

ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸੈਗੀਤ ਸ਼ਾਸਤੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਰਾਗਾਂ ਨਾਲ 

ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ 

ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਰਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਜਾਂ 

ਨੂੰ ਪਰਸਪਰ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 

ਕਈ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ, 
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ਦੱਖਣੀ , ਚੇਤੀ, ਬੈਰਾਗਣਿ , ਦੀਪਕੀ , ਪੂਰਬੀ , ਪੂਰਬੀ ਦੀਪਕੀ , 

ਮਾਝ, ਮਾਲਵਾ, ਮਾਲਾ, ਸੋਰਠਿ ਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ 

ਰੂਪ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਹਨ, ਕੁਝ ਅਪ੍ਚਲਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗੁਰੂ 

ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਨਿਸਚੇ ਹੀ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੈਗੀਤ-ਸ਼ਾਸਤ੍੍ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਣ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਭੇਦਾਂ ਦੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਭਗ ਸ਼ਾਮ 

ਵੇਲਾ ਜਾਂ ਚੌਥਾ ਪਹਿਰ ਹੈ । ਇਸ ਰਾਗ ਦਾ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਰੀਭੀਰ 

ਹੈ। ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਘਾੜਿਆ 

ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਭਾਰਤੀ ਪਰੈਪਰਾ ਵਾਲਾ 

ਹੈ। 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਰਾਗ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ 

ਪਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਗ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੀ 

ਟਿੱਪਣੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ- ਗਉਂੜਨ ਰਾ/ਗਾ ਸੁਲਥਣਨ 

ਜੰ ਖਸਮ ਚਿ/ਤਿ ਕਠੋ/ਇ / ਭਾਣੀ ਚਲੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੰ ਅੰਸ਼ਾ 

ਸੀਗਾਰ ਕਰੰ/ਇ / (ਗੁ . ਗੰ. ੩੧੧)। ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ 

ਵਿਚ ਇਹ ਤੀਜੋ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਗਉੜੀ ਰਾਗ (ਬਾਣੀ) : ਇਸ ਰਾਗ ਵਿਚ 251 ਚਉਪਦੇ, 

44 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, 11 ਛੰਤ, ਇਕ ਬਾਵਨ-ਅਖਰੀ, ਇਕ 

ਸੁਖਮਨੀ, ਇਕ ਥਿਤੀ, ਇਕ ਵਾਰ ਮ. ੪ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮ. 

੫ ਦਰਜ ਹਨ। ਭਗਤ-ਬਾਣੀ ਪ੍ਕਰਣ ਵਿਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ 

74 ਪਦੇ, ਇਕ ਬਾਵਨ-ਅਖਰੀ, ਇਕ ਥਿਤੀ, ਇਕ ਵਾਰ 

(ਸਤ); ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਇਕ ਪਦਾ ਅਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ 5 ਪਦੇ 

ਹਨ। 

ਇਸ ਰਾਗ ਵਿਚ ਆਏ ਕੁਲ 251 ਚਉਪਦਿਆਂ ਵਿਚੋ 

20 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਰਚੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 15 

ਚਾਰ-ਚਾਰ ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਂ ਵਿਚੋਂ 

ਦੋ ਤਿ੍ਪਦੇ, ਇਕ ਪੰਜ-ਪਦਾ ਅਤੇ ਦੋ ਛਿਪਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਵਿਚੋਂ ਆਖ਼ੀਰਲਾ ਸ਼ਬਦ (ਜੰ ਘਨ ਕਨਗੰਤ....) “ਸੋਹਿਲਾ” 

ਪ੍ਕਰਣ ਵਿਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਵ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ 

ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸਾਧ-ਸੈਗਤਿ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 

ਔਗੁਣਾਂ ਭਰਿਆ ਦਸ ਕੇ ਰੱਬੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਯਾਚਨਾ ਕੀੜੀ 

ਹੈ-- ਜੰਤਾ ਸ਼ਮੰਦੁ ਸਾਗਰ ਨਨੈਰਿ ਭਰਿਆ ਤੌਤੇ ਆਉਂਗਣ 

ਹਮਾਰੇ / ਦਇਆ ਕਾਰਹੁ ਕਿਛੁ /ਮਹਰ ਉਪਾਵਹੁ ਡੁਝ਼ਦੇ ਪਥਰ 

ਤਾਠੇ/(ਗੁ. ਗੰ. ੧੫੬)। 
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ਇਸ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ 18 ਚਉਪਦੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ 

ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਧਿਕਾਂਸ਼ ਚਉਤੁਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 

ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, 

ਪਰ ਅਧਿਕ ਬਲ ਗੁਰੁ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ 

ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ- 

ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾ ਨ ਕਗਹਿ /ਣਾਰਿ ਪਛੁਤਾਣ । 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਰਚੇ 32 ਚਉਪਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ 

ਚਾਰ-ਚਾਰ ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਜੁੱਟ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 22ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ 

ਕਾਮ ਕਰੋ/ਧਿ.... 'ਸੋਹਿਲਾ” ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਬਾਕੀ 

ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 

ਹੋਈ ਹੈ । ਗੁਰੁ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕ ਦਸਦੇ 

ਹੋਇਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ, 

ਉਸ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਧਕ ਦਾ ਸਰਬੱਸ ਹੈ-- ਤੂੰ ਗਰ 

ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਗੁਰ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਗੁਰ ਝੰਧਪ' ਔਰਾ ਸਖਾ ਸ਼ਖਾਇ/ ' 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ 172 

ਚਉਪਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ' ਬਹੁਤ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਪਦਿਆਂ ਦੇ 

ਸਮੁੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ 124ਵੇ' ਸ਼ਬਦ ( ਆਉਧ ਘਟੰ....) 

ਦਾ ਉਲੇਖ “ਸੋਹਿਲਾ” ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਵਿਆਖਿਆ 

ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ 

ਉਘਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਾਧ-ਸੈਗਤਿ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਨ 

ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ, ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ, ਕੀਰਤਨ, ਹਉਮੈ-ਤਿਆਗ, 

ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਛਡਣ ਦੀ ਗੱਲ 

ਪੂਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨੌ ਚਉਪਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸੱਤ 

ਦੁਪਦੇ ਅਤੇ ਇਕ ਤ੍ਰਪਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੁਰ 

ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪ੍ਰਪੰਚ ਪ੍ਰਤਿ ਵੈਰਾਗ 

ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ 

ਸੈਸਾਰ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾਉਣਾ 

ਵਿਅਰਥ ਹੈ- ਜੌ ਦੀਸੈ ਸ਼ ਸ਼ਗ਼ਲ /ਝਨਾਸੈ /ਜਿਉਂ ਝਾਦਰ ਕੰ 

ਛਾਈ / 
ਇਸ ਰਾਗ ਵਿਚ ਦਰਜ 44 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 

18 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 14 ਵਿਚ 

ਅੱਠ-ਅੱਠ ਪਦੀਆਂ , ਪੰਜ ਵਿਚ ਨੌ ਪਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਚ 

12 ਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਉਘਾੜਦੇ 

ਹੋਇਆਂ ਹਰਿ-ਸਿਮਰਨ ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ 
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ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਗਿਆ 

ਹੈ। ਬਿਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਖਿਆ ਨਹੀਂ 

ਕਰ ਸਕਦਾ- ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੇਕ 

ਪੌਰਾਣਿਕ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਦੇਵੀ- 
ਦੇਵਤੇ ਸਭ ਮਾਇਕ ਪ੍ਰਪੰਚ ਹਨ, ਭਵ-ਸਾਗਰ ਤੋ' ਪਾਰ ਹੋਣ 

ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ-- ਮਾ/ਏਆ ਮੇਹੇ 

ਦਵਾ ਸਭਾ ੇਵਾ/ ਕਾਲ ਨ ਛੜੇ ਲਨ ਗੁਰ ਕਾ ਸੇਵਾ/ 

ਵਿਚ ਪਾਖੰਡਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਹਰਿ-ਭਗਤੀ 
ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਨੂੰ “ਕਰਹਲੋ” 
ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਸ-ਦਸ 

ਪਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। “ਕਰਹਲ” ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਠ। 
ਬੇਮੁਹਾਰੇ ਉਠ ਦਾ ਭਟਕਿਆ ਫਿਰਨਾ ਲੋਕ-ਪੁਸਿੱਧ ਹੈ। ਇਥੇ 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੇਮੁਹਾਰੇ ਜੀਵ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ 
“ਕਰਹਲ” (ਉਠ) ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ 15 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ 

ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਲ 

ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਹਰਿ-ਜਾਪ ਦੀ 

ਹੀ ਪੁਨਰਾਵਿੱਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇ ਜਾਸੁ ਜਪਤ, ਇਸ 

ਮਾਰੀ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਹੋਈ ਹੈ। 

ਇਸ ਰਾਗ ਵਿਚ ਦਰਜ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਕੁਲ 

11 ਛੰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ 
ਦੇ ਲਿਖੋ ਪੰਜ ਛੰਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ` ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਾਰ ਹਨ! 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ-ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਨੀ 

(ਨਾਇਕਾ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਦੌਪਤਿਕ ਸੰਬੋਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਯੋਗ ਸੁਖ ਦੀ 

ਉਡੀਕ ਅਤੇ ਮਹਾ-ਮਿਲਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦਾ ਚਿੜ੍ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਮਿਲਨ ਚਿਰ-ਸੁਹਾਗ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ-- ਵਰ ਪਇਆ 
ਪ੍ਭਾ ਅੰਤਰਜਾਆ ਨਾਨਕ ਸੋਂਹਾਗ ਨਾ ਟੱਲਆ/ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੇ 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਤੀਜੇ ਛੰਤ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦਾ 

ਇਕ ਸਲੋਕ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਛੰਤ ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਤੋਂ 

ਗਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਉਪਰੈਤ “ਬਾਵਨ-ਅਖਰੀ ਮ. ੫', 'ਸੁਖਮਨੀ', 

“ਥਿਤੀ ਮ. ੫', “ਗਉੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮ. ੪', 'ਗਉੜੀ ਕੀ ਵਾਰ 
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ਮ. ੫" ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਇੰਦਰਾਜ ਲਿਖੇ 

ਹਨ। ਰ੍ 

ਜੀ ਦੇ 74 ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਚਉਪਦੇ” 
ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਤਿਪਦੇ, 

ਕੁਝ ਚਉਪਦੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੰਜ-ਪਦੇ ਹਨ। 35ਵੇ' ਚਉਪਦੇ ਤੋਂ 

ਬਾਦ “ਅਸ਼ਟਪਦੀ” ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ 

ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ। ਫਲਸਰੂਪ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨ 

ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੈਬੰਧੀ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ 

ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਮਸਤ ਮੌਲਾ ਸੈਤ 

ਕਬੀਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਚਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਢੈਗ ਦੀ 

ਨਿਰਛਲ ਅਤੇ ਨਿਡਰ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। 

ਨੁਕਤੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਬੈਧ ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਦੇ 

ਪਾਲਨ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਣ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। 

ਹਠ-ਸਾਧਨਾ, ਪਾਖੰਡ-ਕਰਮਾਂ, ਮਾਇਕ ਪ੍ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਸੰਤ 

ਕਬੀਰ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਅਤੇ ਤਰਕ-ਪ੍ਧਾਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ 

ਕੀਤੀ ਹੈ , ਜਿਵੇਂ- ਨਗਨ /ਫਰਤ ਜੱ ਆਇਆ ਜੌਗ / ਬਨ ਕਾ 

/ਮਰਗੁ ਮਕਾਤਿ ਸਭੂ' ਹੋਗ / .... #ਡ ਮੁੰਡਾਏ ਜੋ ਨਿਧਿ ਪਾਈੰ/ 

ਮਕਾਤਾੀੰਂ ਭੰਡ ਨ ਗਈਆ ਕਾਈ //ਝੈਦੁ ਰਾ/ਮ ਜੰ ਤਰੀਐ ਭਾਈ / 

ਸੁਸ਼ਠੈ ਕਿਉਂ ਨ ਪਰਮਗਾਤਿ ਪਾਈ / ਕਹ ਕਥੀਰ ਸ਼ਨਹੁ ਨਰ 

ਭਾਈ /ਰਾਮ ਨਾਮ /ਬਨੁ ਨਨ ਗੱਤ ਪਾਈ /(ਗੁ. ਰੋ. ੩੨੪)। 

ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਰਚਨਾਵਾਂ- 

ਬਾਵਨ-ਅਖਰੀ , ਥਿਤੀ, ਵਾਰ-ਸਤ-- ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ 

ਸੁਤੰਤਰ ਇੰਦਰਾਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰ੍ 

ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ 

ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਭਵ-ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਪੌਰਾਣਿਕ 

ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਪਰੈਪਰਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਉੱਧਾਰ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਅਗੇ ਅਰਜੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੇ 

ਅੰਤ ਉਤੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਗੇ ਆਪਣੇ 
ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਭਵਿਖ ਨੂੰ ਉਜਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਾਰਥਨਾ 

ਕੀਤੀ ਹੈ । ਪਰਮ-ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਉਸ 

ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਚਿਤ੍ਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। 



ਗਊ 

ਗਊ : ਵੇਖੋ 'ਗਾਇ'। 

ਗਊਤਮ : ਗਊਂਤਮ ਸਤ? /ੈਲਾ /ਨੇਸਤਰਨ/ (ਗੁ. ਰੀ੍. 

੮78੪)। ਵੇਖੋ “ਗੰਤਮ”। 

ਗਇਆ./ਗਯਾ, ਤੀਰਥ : ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ 

ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ-ਦਾਨ 

ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਤੀਰਥ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਬਿਹਾਰ ਪ੍ਰਾਂਤ 

ਵਿਚ ਫਲਗੂ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ 

“ਮਹਾਭਾਰਤ” ਆਦਿ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਉਲੇਖ ਮਿਲਣ 

ਕਾਰਣ ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਹੱਤਵ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ 

ਇਹ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਪਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ “ਭਾਗਵਤ-ਪੁਰਾਣ” ਵਿਚ 

ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੋ ਤਾਯੁਗ ਵਿਚ “ਗਯਾ” ਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਂ 

`ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਗਯਾ” ਪ੍ਚਲਿਤ ਹੋਇਆ। 

“ਵਾਯੂ-ਪੁਰਾਣ” ਅਨੁਸਾਰ ਗਯ ਅਸੁਰ (ਗਯਾਸੁਰ) ਦੇ 

ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਨਗਰ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 

ਆਪਣੀ ਤਪਸਿਆ ਦੇ ਬਲ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ 

ਹੀ ਲੋਕੀਂ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਲਗੇ । ਫਲਸਰੂਪ ਦੇਵਤੇ ਅਤੇ ਯਮਰਾਜ 

ਚਿੰਤਾ-ਗੁਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ 'ਤੇ ਉਸ ਅਸੁਰ 

ਨੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗਯਾ ਨਗਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ। 

ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਣੂ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨ ਸੈਸਾਰ ਭਰ 

ਵਿਚ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਵਤੇ ਇਥੇ ਬਿਸ੍ਾਮ 

ਕਰਨਗੇ । ਇਥੇ ਜੋ ਵੀ ਦਾਹ-ਸੈਸਕਾਰ ਜਾਂ ਪਿੰਡ-ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ 

ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਸਹਿਤ ਬ੍ਹਮ-ਲੋਕ ਵਿਚ ਜਾਏਗ। 

ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ 

ਆਪਣੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦਾ ਸਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਥੋਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਣੂਪਾਦ 

ਮੰਦਿਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨ ਸੰਬੈਧੀ ਅਤੇ ਗਯਾ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ 

ਦਰਜ ਹਨ। ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਸੈਤਾਂ ਨੇ ਗਯਾ ਆਦਿ ਤੀਰਥਾਂ 

ਉਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਦਸ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਨਾਮਦੇਵ 

ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ-- ਗਾਇਆ ਪਿੰਡ ਭਰਤਾ/ ਬਨਾਰਸ ਅਸਿ 

ਬਸ਼ਤਾ /ਮ/ਖ' ਸੌਦਾ ਚਤੁਰ ਪੜਤਾ/... ਮਨ ਛਡਿ ਛੰ/ਡਿ ਸਗਲ 

ਭੰਦੰ / ਸਿਮਰੈ ਸਿਮਰ ਗ/ਬੰਦੰ / ਭਜੁ ਨਾਆ ਤਗ/ਸ ਭਵ /ਸੈੰਧੰ / 

(ਗੁ. ਗਰ. ੮੭੩)। 

ਗਜਇੰਦ/ਗਜੇਂਦ 

ਗਯਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 12 ਕਿ. ਮੀ. ਦੱਖਣ ਵਲ ਬੋਂਧ- 

ਗਯਾ ਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪਿਪਲ ਦੇ ਬ੍ਰਿਛ ਹੇਠਾਂ ਭਗਵਾਨ 

ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਨਿਰਵਾਣ ਜਾਂ ਬੁੱਧਤ੍ ਪਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਬੋਧ-ਗਯਾ ਦਾ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨੌੜੇ 

ਮਗਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਗਗਨ : ਵੇਖੋ ਆਕਾਸ” ( ਗਗਨ ਮੈ ਥਾਲ਼ ਗਂਵ ਚੰਦ ਦ9੫ਕ' 

ਸ਼ਨੰ... ਗੁ. ਗੀ. ੬੬੩); ਵੇਖੋ “ਦਸਮਦੁਆਰ” ( ਗਗਨ ਨੈਵਾਸ 

ਸ਼ਮਾ/ਹ ਲਗਾਵੰ.... ਗੁ. ਰੋ. ੪੧੧)। 

ਗਗਨ ਨਗਰਿ : ਵੇਖੋ “ਦਸਮਦੁਆਰ” ( ਗਗਨ ਨਗਨ ਇਕ 

ਸ਼ੂੰਦ ਨ ਬਰਲੰ .... ਗੁ. ਗੰ. ੪੮੦)। 

ਗਗਨਪੁਰਿ : ਵੇਖੋ “ਦਸਮਦੁਆਰ' (ਰਹੈ ਗਗਨਪੁ/ਰੈ ਦ੍ਰਿਸਟਿ 

ਸ਼ਮੈਸ਼ਰ.... ਗੁ. ਰੀ. ੯੦੭)। 

ਗਗਨਮੰਡਲ : ਵੇਖੋ “ਦਸਮਦੁਆਰ” ( ਗਗਨਮੰਡਲ ੭/ਹ 
ਰੌਧੰ ਥੰਮ.... ਗੁ. ਗੰ. ੯੫੩)। 

ਗਗਨੰਤਰਿ/ਗਗਨੰਦਹਿ : ਵੇਖੇ“ਦਸਮਦੁਆਰ' ( ਗਗਨੰਤਾਰ 

ਵਸਿਆ ਗੁਣ ਪਰਗਾ/ਸਆ.... ਗੁ.ਰੀ. ੬੩੫); (ਸਾਚਾ ਵਾਸਾ 

ਪਾਰ ਗਗਨੰਦਾਂਨ.... ਗੁ. ਰੀ. ੧੦੩੩)। 

ਗਜ : ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਹਾਥੀ । ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ 

ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਥੀ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ 

ਗਿਆ ਹੈ-- ਗਜ ਕੇ ਤਾਸ 9/ਟਿਓ /ਜੈਹ ਨੈਮਰਤ ਤੁਮ ਕਾਹਂ 

/ਬਿਸ਼ਰਾਵਓਂ /(ਗੁ. ਗੰ. ੨੧੯)। ਵੇਖੋ ਗਜਇੰਦ੍/ਗਜੇਂਦ'। 

ਗਜਇੰਦੁ/ਗਜੇਂਦੂ : ਹਿੰਦੂ-ਮਤ ਦੇ ਪੌਰਾਣਿਕ ਪ੍ਸੰਗਾਂ 

ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਹਾਥੀ ਜੋ ਵਰੁਣ ਦੇ “ਰਿਤੂਮਾਨ' ਨਾਂ 

ਦੇ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਥਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ 

ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।“ਭਾਗਵਤ-ਪੁਰਾਣ” ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਦ੍ਵਿੜ 

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੰਦਦਯੁਮ੍ਨ, ਰਾਜ-ਪਾਟ ਛਡ ਕੇ ਬਨ ਵਿਚ 

-ਤਤਪਸਿਆ ਕਰਨ ਚਲਾ ਆਇਆ। ਜਦੋ ਉਹ ਤਪਸਿਆ ਵਿਚ 

ਮਗਨ ਸੀ ਤਾਂ ਉਥੇ ਅਗਸਤ (ਅਗਸ੍ਤਯ੍) ਮੁਨੀ ਆਪਣੇ 

ਚੇਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਰਾਜਾ ਚੂੰਕਿ ਭਗਤੀ ਵਿਚ 

ਲੀਨ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਅਗਸਤ ਦਾ ਅਤਿਥੀ-ਸਤਿਕਾਰ 
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ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ' ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੁਨੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਥੂਲ 
ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਹਾਥੀ ਬਣ ਜਾਣ ਦਾ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਰਾਜਾ 

ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਭਗਤ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਹਾਥੀ ਬਣ ਕੇ ਵੀ 

ਭਜਨ-ਬੈਦਗੀ ਨ ਛਡੀ। 

ਇਕ ਦਿਨ ਉਹ ਹਾਥੀ ਰੂਪ ਰਾਜਾ ਜਲ ਪੀਣ ਲਈ 

ਸਰੋਵਰ ਵਿਚ ਗਿਆ। ਉਥੇ ਉਸ ਦੀ ਟੰਗ ਨੂੰ ਇਕ ਗ੍ਰਾਹ ਜਾਂ 
ਤੇਂਦੂਏ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਹ ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਵਿਚ ਇੰਦ 

ਸਭਾ ਦਾ 'ਹੂ ਹੂ” ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਗੈਧਰਵ ਸੀ ਜੋ ਕੇਵਲ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ 

ਸਰਾਪ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੋਵਰ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। 

ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਹਾਥੀ ਨੇ ਟੈਗ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, 
ਪਰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸੈਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਦ ਵੀ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ 

ਨ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਹ ਥਕ ਕੇ ਨਿਢਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। 

ਉਸ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ 

ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਿਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ 

ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਹ ਦਾ ਮੂਹ ਚੀਰ ਕੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਟੈਗ ਬਾਹਰ 
ਕਢੀ। ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਗੈਧਰਵ 
ਲੋਕ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਰਾਜਾ ਵੀ ਸਰਾਪ ਤੋਂ' ਮੁਕਤ ਹੋ 
ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ 
ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੈਗ ਵਲ ਸੈਕੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ- ਗਨਿਕਾ 
ਉਧਗਾੀ ਹਨ ਕਾਹੰ ਤੱਤ / ਗਜਾਇੰਦੁ ਨਿਆ/ਇਓ ਹੈ ਕੀਓ 
ਮੱਖ/(ਗੁ. ਰੰ. ੧੧੯੨)। 

ਗਜਪਤਿ : ਉਹ ਸੇਰ੍ਸ਼ਠ ਹਾਥੀ ਜਿਸ ਦੀ ਟੈਗ ਨੂੰ ਤੇਂਦੂਏ ਨੇ 
ਪਕੜ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰਿ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖ਼ਾਲਸ 

ਹੋਇਆ ਸੀ-- ਏਕ /ਨੇਮਖ ਮਨ ਮਾਹਿ ਆਰਿਆ ਗਜ਼ਪਤਿ 
ਪਾਹਨ ਤਾਲੇ / (ਗੁ. ਗੰ. ੯੯੯)। ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ (ਵੇਖੋ) 
'ਗਜਇੰਦ੍ “ਗਜੇਂਦ੍ '। 

ਗਣ : ਇਹ ਵੈਦਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ 
ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਸਮੂਹ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਵਗਣ, ਪਿਤਰਗਣ, 
ਰਿਸ਼ੀਗਣ ਆਦਿ। ਪਰ “ਗਣ” ਸ਼ਬਦ 'ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ” ਵਿਚ 

ਰੁਦਹ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਲਈ ਰੂੜ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪ-ਦੇਵਤਾ 
ਜਾਂ ਅਧੀਨ-ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਣੇਸ਼ (ਵੇਖੋ) ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਜਾਂ ਨਾਇਕ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਣਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਂ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ 
ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਗਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ- ਮਰੁਤ/ਅਨਿਲ (49), ਆਂਦਿਤ੍ਯ/ਸੂਰਜ 
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(12), ਆਭਾਸੂਰ (64), ਸਾਧ੍ਯ (12), ਤੁਸ਼ਿਤ (36), 

ਮਹਾਰਾਜਿਕ (220), ਰੁਦ (11), ਵਸੁ (8), ਵਿਸ਼ੂਦੇਵ (10)। 

ਮਰੁਤ ਵਰਗ ਦੇ ਗਣ ਇੰਦੂ ਅਤੇ ਰੁਦੂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਹਨ। 

“ਜੋਤਿਸ਼-ਰਤਨਮਾਲਾ” ਵਿਚ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਆਦਿ 

ਜਨਮ-ਨੱਛਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਵ, ਮਠੌਖ ਅਤੇ ਰਾਖਸ਼ ਤਿੰਨ ਗਣ 

ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਸੈਤਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਂਗ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ-ਗਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਪੁ ਦਾਨ ਨਹੀਂ 

ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਣਾਂ ਦਾ ਉੱਧਾਰ ਵੀ 
ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਰਾਹੀਂ ਸੇਭਵ ਮੰਨਿਆ ਹੈ- ਗਣ ਲੰਧਰਝ ਨਾਮੇ 

ਸਭਿ ਉਧਰੇ ਗੁਰ ਦਾ ਸਬਦੁ ਵਾਚਾ/ਨ /(ਗੁ. ਰੈ. ੧੨੫੯)। 

ਗਣੇਸ : ਪੋਰਾਣਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਾ ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਦਾ ਇਕ 
ਪ੍ਸਿੱਧ ਅਤੇ ਪੂਜ੍ਯ ਦੇਵਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ “ਗਣਪਤੀ” ਨਾਂ ਨਾਲ 

ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਅਤੇ 

ਵਿਘਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ 
ਪੂਜਾ ਮੰਗਲਮਈ ਕਾਰਜਾਂ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 

ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਨਾਮਾਂਤਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਵਿਘਨੇਸ਼ਵਰ, 

ਪਰਸ਼ੁਪਾਣੀ, ਗਜਾਨਨ, ਇਕਦੇਤ, ਲੈਬੋਦਰ ਆਦਿ। 

ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਆਰੈਭ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, 

ਇਸ ਸੈਬੈਧ ਵਿਚ ਕਈ ਮਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ। ਇਕ ਰਵਾਇਤ 

ਅਨੁਸਾਰ ਆਦਿਮ ਯੁਗ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਯਕ੍ਸ਼ ਰਾਖਸ਼ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 

ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਵਿਘਨ ਬਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਉਹੀ ਯਕ੍ਸ਼ ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ ਗਣੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੁਜਿਆ 

ਜਾਣ ਲਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ 

ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਲਸਰੂਪ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ 'ਵਿਘਨੇਸ਼ਵਰ” ਪ੍ਚਲਿਤ 

ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਦੂਜੀ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸ਼ਿਵ ਨਾਲ 
ਜੁੜਦਾ ਹੈ । ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿਚ ਜਿਤਨੇ ਯਕ੍ਸ਼ ਰਾਖਸ਼ 
ਸਨ, ਉਹ ਸਭ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਗਣ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜਾਂ ਰੁਦ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਜਾਂ ਗਣਪਤੀ ਜਾਂ ਗਣੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। 

ਗਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਦ੍ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਗਣਪਤੀ ਦੇ 

ਕਾਬੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਲੇ ਮਾਣਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਗਣੌਸ਼ ਨੂੰ 'ਗਜਾਨਨ” ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹਾਥੀ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਬੋਧ ਵਿਚ ਪ੍ਚਲਿਤ 
ਕਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਬਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਸੈਦਰਤਾ 

ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣ 
ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ 
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ਹੋਏ । ਫਿਰ ਪਾਰਬਤੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵਤਾ (ਸ਼ਨੀਗਹਿ) ਨੂੰ ਵੇਖਣ 

ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈੱਦਿਆਂ ਹੀ ਗਣੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਰ 

ਭਸਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇਸ. ਹਾਲਤ ਤੋ ਦੁਖੀ ਹੋਈ 

ਪਾਰਬਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਜੋ ਵੀ ਸਭ ਤੋ' ਪਹਿਲਾਂ 

ਸਿਰ ਮਿਲੇ , ਉਸ ਨੂੰ ਗਣੇਸ਼ ਦੇ ਧੜ ਉਪਰ ਰਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। 

ਪਾਰਬਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਹਾਥੀ ਦਾ ਸਿਰ ਮਿਲਿਆ। 

ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਬਤੀ ਨੇ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਗਰਦਨ ਉਪਰ ਰਖ ਦਿੱਤਾ। 

ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ “ਗਣੇਸ਼” ਪ੍ਚਲਿਤ ਹੋਇਆ। 

ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਹੋਰ ਆਖਿਆਨ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ 

ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਪਾਰਬਤੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਗਈ ਅਤੇ ਉੱਦੋੱ 

ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 

ਉਤੇ ਚੌਕਸੀ ਲਈ ਬਿਠਾ ਗਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਵ ਆ ਗਿਆ 

ਅਤੇ ਪਾਰਬਤੀ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਗਾ! ਗਣੇਸ਼ 

ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਪਰ ਸ਼ਿਵ ਨ ਰੁਕਿਆ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ 

ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਗਣੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਰ ਵਢ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋ' ਪਾਰਬਤੀ 

ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਈ। 

ਉਸ ਨੇ ਪਾਰਬਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਥੀ ਦਾ ਸਿਰ ਲਿਆ 

ਕੇ ਗਣੇਸ਼ ਦੇ ਧੜ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਕਥਾ ਅਨੁਸਾਰ 

ਪਾਰਬਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਨਾਲ ਗਣੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਰ ਹਾਥੀ 

ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। 

ਗਣੇਸ਼ ਦੇ 'ਇਕਦੇਤ' ਨਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਥਾ 

ਦਾ ਸੈਖੇਪ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਕੈਲਾਸ਼ 

ਪਰਬਤ ਉਤੇ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਵ-ਭਵਨ ਦੇ ਦੁਆਰ 

ਉਤੇ ਪਹਿਰੇ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਗਣੇਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਫਲਸਰੂਪ 
_ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਦੇ ਪਰਸ਼ੁ (ਕੁਹਾੜੇ) ਨਾਲ 

ਗਣੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਦੈਦ ਟੁਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ 

ਅਨੇਕ ਕਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ, ਅਸਲ ਵਿਚ, 

ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਅਰਥ ਹਨ। 

ਗਣੋਸ਼ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸੈਬੈਧੀ ਕਲਪਨਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। 

ਇਹ ਮੋਟੇ ਮਧਰੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰੋਗ ਲਾਲ 

ਜਾਂ ਪੀਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪੇਟ ਲੋਬਾ ਅਤੇ ਸਿਰ ਹਾਥੀ ਦਾ ਹੈ 

ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਦੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚਾਰ ਹੱਥ ਹਨ ਅਤੇ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੇਖ, ਚਕ , ਗਦਾ ਅਤੇ ਕਮਲ ਪਕੜੇ ਹੋਏ 

ਹਨ। ਇਹ ਚੂਹੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੱਡੂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਯ 
ਭੋਜਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ 

ਭੋਗ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।“ਸਿੱਧੀ” ਅਤੇ 'ਬੁੱਧੀ” ਇਸ ਦੀਆਂ 

ਦੋ ਪਤਨੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ 'ਪਸ਼ਟੀ' ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਤੀਜੀ 

ਗਨਕਾ/ਗਣਿਕਾ, ਵੇਸਵਾ 

ਇਸਤਰੀ ਮੋਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ 

ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਬੈਠਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ 

ਕਿ ਵਿਆਸ ਨੇ “ਮਹਾਭਾਰਤ” ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਗਣੇਸ਼ 

ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇਕ ਮੰਗਲ-ਕਾਰਜ 

ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਣੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਿ ਆਸਥਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਤਾਂਤਿਕਾਂ ਨੇ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਕੀਤਾ, 

ਉਸ ਵਿਚ ਗਣੇਸ਼-ਚਕ੍ੁ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਤੰਤ੍-ਸ਼ਾਸਤ 

ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਇਕ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਵੱਖਰਾ-ਵੱਖਰਾ ਯੋਤ੍-ਚਕੁ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਪਾਸਨਾ ਵੇਲੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਦੇਵਤੇ 

ਦਾ ਯੰਤ੍-ਚਕ੍ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਜਦੇ ਹਨ। ਗਣੇਸ਼-ਚਕ੍ ਲਈ 
ਉਪਾਸਕ ਕੌਲ ਆਟੇ, ਸੈਧੂਰ ਆਦਿ ਨਾਲ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੱਠ ਦਲਾਂ 

ਦੇ ਕਮਲ ਵਿਚ ਛੇ ਕੋਨਿਆ ਦਾ, ਸੇਘਾੜੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ, ਯੋੜ 

ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮ-ਕਾਂਡਾਂ ਵਿਚ ਮੱਧ-ਯੁਗ 

ਦੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਾਧਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬੇਣੀ ਭਗਤ 

ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ-- ਸੈਲ ਪੁਜਾਸ 
ਚ੍ਹਾ ਗਣੰਸੰ /ਨੋਨਿ ਜਾਗ ਭਗਾਂਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ /ਪਗ ਨਾਸ /ਚਤ 

ਅਕਰਮੰ /ਏ' ਲੰਪਟ ਨਾਚ ਅਧਗਨੰ/(ਗੁ. ਰੀ. ੧੩੫੧)। 

ਗਤਿ : ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ 
ਹੋਰਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਕਲਪਾਤਮਕ ਅਰਥ ਹੈ- 

ਮੁਕਤੀ, ਖਲਾਸੀ, ਜਿਵੇਂ- /ਜਿਹ ਸਿਮਰਤ ਗਤਿ ਪਾਈਆ /ਤਿਹ 

ਭਾਲ ਠੇ ਤੰਂ #ਤ/(ਗੁ. ਰੀ. ੧੪੨੬)। ਵੇਖੋ 'ਮੁਕਤੀ'। 

ਗਨਕਾ/ਗਣਿਕਾ, ਵੇਸਵਾ : ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ 
ਹੈ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਸੈਯੋਗ ਮਾਣਨ ਵਾਲੀ, ਭਾਵ ਵੇਸਵਾ। ਪਰ 

ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਵੇਸਵਾ ਲਈ ਰੂੜ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਪੁਰਾਣ-ਕਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਵੇਸਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 

ਕਾਮ-ਪੁਰਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। 

ਇਸ ਪਾਪ-ਕਰਮ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ 
ਨ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ-ਮਰਯਾਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਸੀ। 

ਇਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂ 
ਆਇਆ। ਗਣਿਕਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਾਹਕ ਸਮਝ ਕੇ 

ਹਾਵ-ਭਾਵ ਵਿਖਾਏ। ਸਾਤਵਿਕ ਰੁਚੀ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਉਸ 

ਉਤੇ ਦਇਆ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ 

ਉਸ ਸਾਧੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਲਿਤ ਤੋਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 



ਗਯਦ 

ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਮ-ਨਾਮ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ 

ਕਰਵਾਇਆ ਕਰ। ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਹਿਜੇ- 

ਸਹਿਜੇ ਉਸ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਲਗ ਗਈ। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪਾਪ ਦਾ ਧੰਧਾ ਛਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰਿ- 

ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। 

ਸੰਤ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ 

ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਵਲ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ 

ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਅਨੁਸਾਰ- ਮਨ ਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਗਨਿ 

ਬਚਾਰੋ/ ਜਿਹ /ਨਿਮਰਤ ਗਨਕਾ ਆ ਓਧਲੀ ਤਾ ਕੋ ਜਸ਼ ਉਰ 

ਧਾਠੋ/(ਗੁ. ਗੁ. ੬੩੨)। 

ਗਯੈਦ : ਇਕ ਭੱਟ-ਕਵੀ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ-ਜਸ ਦੇ 13 ਸਵੈਯੇ 
ਲਿਖੇ ਸਨ। ਵੇਖੋ ਸਵਈਏ ਭਟਾਂ ਕੇ”। 

ਗਰਹ (ਗਹ) : ਭਾਰਤੀ ਜੋਤਿਸ਼-ਸ਼ਾਸਤ੍੍ ਅਤੇ ਖਗੋਲ- 
ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। “ਗ੍ਹ” ਦਾ 
ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਪਕੜਨਾ, ਰੋਕਣਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਰੂੜ੍ਹ 
ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ' ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੌ ਗੁਹਿਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੌ 

ਗ੍ਹ ਹਨ-- ਸੂਰਜ, ਚੰਦ੍ਮਾ, ਮੰਗਲ, ਬੁੱਧ, ਬ੍੍ਹਸਪਤੀ, ਸ਼ੁਕੂ , 
ਸ਼ਨੀ, ਰਾਹੂ ਅਤੇਂ ਕੇਤੂ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਗ੍ਹ ਸ਼ੁਭ ਹਨ ਅਤੇ 
ਕੁਝ ਅਸ਼ੁਭ । ਅਸ਼ੁਭ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 
ਕਈ ਉਪਾ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗ੍ਹ, ਅਸਲ ਵਿਚ, 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਕਾਰ ਦੇ ਚਮਕਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਹਿਆਂ ਜਾਂ 
ਨੱਛੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕ੍ਿਤਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਸੈਬੈਧ 
ਹੈ। ਹਰ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਮਹੂਰਤ ਦੀ ਲੋੜ 

ਹੈ। ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਯੱਗ ਆਦਿ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌ 

ਗ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਜੋਤਿਸ਼-ਸ਼ਾਸਤ 
ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ 

ਗਤਿ-ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਗੁਹਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 

ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਧਰਮ ਸਾਧਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 

ਹਰਿ-ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੁਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਭਾਵ ਦਾ ਆਪਣੇ 

ਆਪ ਨਿਵਾਰਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ- ਸੂਖ ਸ਼ਹਜ਼ ਆਨੰਦੁ ਘਣਾ 

ਹ/ਰ' ਕੈਰਤਨ ਗਾਇ / ਗਰਹ /ਨੇਵਾਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਆਪਣਾ 

ਨਾਉਂ /(ਗੁ. ਰੀ. ੪੦੦)। 

3768 ਗਰੂੜ 

ਗਰਬੁ : ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਹੰਕਾਰ, ਹਉਮੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ 
ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਗਰਬ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿੱਤੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ 

ਹੈ- ਗਰਬੁ ਕਰਤੁ ਹੈ ਦੌਹ ਕੌ /#ਨਸੈ ਛਿਨ ਆਹ ਆੰਤ /(ਗੁ. 

ਰੀ. ੧੪੨੮)। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਗਰਬ ਵਿਚ ਫਸੇ ਵਿਅਕਤੀ 

ਨੂੰ ਆਵਾਗਵਣ ਵਿਚ ਉਲਝਿਆ ਦਸਿਆ ਹੈ- ਮਨ ਤੁੰ 

ਗਾਗਝਿ ਆਟਆ ਗਾਗ/ਬ ਲੰਦਿਆ ਜਾਹਹਿ / ਮਇਆ ਮੰਹਣਾ 

//ਹਆ /ਫ/ਰ /ਫਾ/ਰ ਜੂਨ ਭਵਾ/ਹ /(ਗੁ. ਰੰ. ੪੪੧)। ਵੇਖੋ 

“ਹਉਮੈ”। 

ਗਰੁੜ : ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਪੌਰਾਣਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਿਚ 

ਮਾਨਿਤ ਇਕ ਪੰਛੀ ਜੋ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। 
ਪੁਰਾਣ-ਕਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੜ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵਿਨਤਾ ਅਤੇ ਸੱਪਾਂ 

ਦੀ ਮਾਤਾ ਕਦਰੂ ਦੋਵੇਂ ਕਸ਼ਯਪ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਵਿਚ ਸੈਂਕਣ-ਸਾੜਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਦੋਹਾਂ 

ਵਿਚ ਸ਼ਰਤ ਲਗ ਗਈ। ਵਿਨਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੇ 
ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਰੈਗ ਸਫ਼ੈਦ ਹੈ, ਪਰ ਕਦਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਾ 
ਹੈ। ਜਦੋ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਕਦਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੱਪ ਸੂਰਜ 
ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਲਿਪਟ ਗਏ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਘੋੜਿਆਂ 
ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਦਿਸਣ ਲਗਿਆ। ਸ਼ਰਤ ਵਿਚ ਹਾਰਨ ਕਰਕੇ 
ਵਿਨਤਾ ਨੇ ਕਦਰੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹੋਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। 
ਨਾਗ ਵੀ ਗਰੁੜ ਉਪਰ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਲਗੇ। ਦੁਖੀ ਗਰੜ ਨੇ 
ਇਸ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ 
ਮਾਤਾ ਵਿਨਤਾ ਨੂੰ ਉਪਾ ਦਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।ਮਾਤਾ ਨੇ ਸਵਰਗ 
ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਘੜਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਗਰੁੜ ਨੇ 
ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਰਖਿਅਕ ਗੀਧਰਵਾਂ ਨਾਲ 
ਘੋਰ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੰਮਿ੍ਤ ਦਾ ਘੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ 
ਲਿਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ 
ਹੋਇਆ। 

ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋ' ਬਾਦ ਗਰੁੜ ਅਤੇ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਸਥਾਈ 

ਵੈਰ ਚਲ ਪਿਆ। ਜਦੋ' ਇਹ ਅੰਮਿ੍ਤ ਦਾ ਘੜਾ ਲਿਆ ਰਿਹਾ 

ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਣੂ ਨੇ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੋ ਕੇ ਵਰ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। 

ਗਰੁੜ ਨੇ ਵਿਸ਼ਣੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਰ ਦਿਉ ਕਿ ਮੈਂ ਸਦਾ 

ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਰ ਰਹਾਂ। ਪਰ ਬਾਦ ਵਿਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ 

ਇਹ ਵਰ ਵਿਸ਼ਣੂ ਲਈ ਹੇਠੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ 
ਨੇ ਵਿਸ਼ਣੂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਇੱਛਾ 

ਹੈ। ਵਿਸ਼ਣੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾ। ਇਹ 
ਗੱਲ ਗਰੁੜ ਲਈ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਲਸਰੂਪ ਗਰੁੜ 



ਗਰੜ 

ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਮਾਣ ਕਾਇਮ 

ਰਖਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਣੂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਉਤੇ ਵੀ 

ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿ ਆਈ। 

ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਥਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ 

ਕਿ ਵਿਸ਼ਣੂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਹੀ ਸਰਵ-ਵਿਆਪੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਸੂਰਜ 

ਸਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 

ਵਾਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗਰੁੜ ਦੀ 

ਕਲਪਨਾ ਇਸੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਗਰੁੜ ਨੂੰ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ 

ਜਾਂ ਨਾਇਕ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਗਰੁੜ ਦਾ ਸਿਰ, ਖੰਭ, ਨਹੁੰ ਅਤੇ ਚੁੰਜ ਪੈਛੀ ਵਰਗੇ 

ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸਰੀਰ ਮਨੁਂਖ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ 

ਸਿਰ ਸਫ਼ੈਦ, ਖੰਭ ਲਾਲ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਸੁਨਹਿਰੇ ਰੈਗ ਦਾ ਹੈ। 

ਜਨਮ ਵੇਲੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਇਤਨੀ ਚਮਕ ਸੀ ਕਿ ਦੇਵਤੇ 

ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਗ ਪਏ। 

ਇਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਨਤਿ ਜਾਂ ਵਿਨਾਯਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਇਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੈਪਾਤਿ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ 

ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਕਾਸ਼੍ਯਪੀ' ਅਤੇ “ਵੈਨਤੇਯ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨਾਂ ਪ੍ਚਲਿਤ 

ਹਨ। ਤਾਤਵਿਕ ਦ੍੍ਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਗਰੁੜ ਜੋਤਿ (ਪ੍ਰਕਾਸ਼) ਦਾ ਦੇਵਤਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਪ (ਨਾਗ) ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ 

ਅੰਧਕਾਰ ਦਾ ਸੈਘਰਸ਼ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 

ਇਹੀ ਗਰੁੜ ਅਤੇ ਨਾਗਾਂ ਦੇ ਵੈਰ ਦਾ ਮੁਲ ਕਾਰਣ ਹੈ । 

ਸੋਤ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਗਰੜ ਦਾ ਉਲੇਖ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੇ 

ਵਾਹਨ ਵਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਕਥਨ 

ਅਨੁਸਾਰ- ਅਪਨੇ ਭਗਤ ਪਾਰਿ ਕਾੰ ਪਰਾਤਿਪਾਲ /ਗਰੜ ਚੜ੍ਹੇ ਆਏ 

ਗੰਪਾਲ/ (ਗੁ. ਗੋ. ੧੧੬੬)। ਇਸ ਦੀ ਗੁਰੂ-ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ 

ਤਦਾਕਾਰਤਾ ਦਸਦੇ ਹੋਇਆਂ ਹਉਮੈ ਰੂਪੀ ਸੱਪ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 

ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਦਵਾਈ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ-- ਹਉਮੈ 

ਬਿਖੁ ਮਨੁ ਮੰਹਿਆ ਲਾੰਦਿਆ ਅਜ਼ਗਰ ਭਾਗੀ / ਗ੍ਰੜ ਸਬਦੁ 

ਮੁਖਿ ਪਾਇਆ ਹਉਂਮੈ /ਝਥ ਹਨ ਆਗ /(ਗੁ. ਗੀ੍ . ੧੨੬੦)। 

ਸੱਪ ਦੀ ਵਿਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਤ੍ਰ ਜਾਂ ਮਾਂਦਰੀ ਨੂੰ ਗਰੁੜ 

ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 'ਗਾਰੜੂ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ- ਆ/ਇਆ ਹੋਈ ਨਾਗਨਨੀੰ 

ਸਗ/ਤਿ ਰਹੀਂ ਲਪਟਨਇ / /ਇਸ਼ ਕੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਕਰੇ /ਤਸ਼ ਹੀ 

ਕਓਂ /ਫੇ/ਨਿ ਖਾ/ਇ / ਗੁਰਮ/ਖ' ਕੋਈ ਗਾਰੜੂ /ਤਿਨੈ ਅਲਿ ਦੱਲ 

ਲਾਈ ਪਾਇ /(ਗੁ . ਰੋ. ੫੧੦)। 

ਗਾਇਤੀ (ਗਾਯਤੀ) 

ਗਾਇ : ਗਾਇ, ਗਾਂ ਜਾਂ ਗਊ ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ 

ਪਵਿੱਤਰ ਪਸ਼ੂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਤੁਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਝਣ ਪਿਛੇ ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ 

ਯੱਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਂਸ਼ ਪਦਾਰਥ (ਘਿਉ, ਦੁੱਧ, ਦਹੀ ਆਦਿ) ਇਸੇ 

ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ, ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ 

ਇਸ ਦਾ ਬੜਾ ਨਿਘਾ ਸੇਬੈਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਦ, 

ਪ੍ਿਥਵੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਥੇ 

ਗਊ ਦੇ ਵੱਛਿਆਂ (ਬਲਦਾਂ) ਨੂੰ ਹਲ ਲਈ ਵਰਤ ਕੇ ਅਨਾਜ 

ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀਵਨ-ਗਤਿ ਚਲਦੀ 

ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਗਊ ਦੀ 

ਕਸਮ (ਸੌਰੀਧ) ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਦਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਪਰਾਏ ਹੱਕ ਤੋ' ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ 

ਵਰਜਣ ਲਈ ਗਊ ਅਤੇ ਸੂਅਰ ਦੀ ਕਸਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ- ਹਕ 

ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਓਨੇ ਨੁਲ੍ਰ ਓਉਲ ਗਾਇ /(ਗੁ. ਰੀ. ੧੪੧)। 

ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਵਿਚ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਰਖਿਆ 

ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਚੀ 

ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਰਧ ਗਊਆਂ ਲਈ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ 

ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾਇ 

ਗਊਆਂ ਪ੍ਰਤਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਵੁਕ ਹੈ। ਬੁਚੜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ 

ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆਂ 

ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗਉਆਂ ਸਨ ਜੋ ਦੁੱਧ 

ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਛੇ ਖੇਤੀ ਲਈ 

ਬਹੁਤ ਮੋਹਨਤਕਸ਼ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ । ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ 

ਗਊਆਂ ਉਹ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਛੇ ਚੰਗੇ ਮੋਹਨਤੀ ਬਲਦ 

ਬਣਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਆਪ ਦੁੱਧ ਘਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੀਜੀ ਕਿਸਮ 

ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਗਊਆਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ 

ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਛੇ ਵੀ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਵਿਚ 

ਤਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾ 

ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਟੈਕਟਰਾਂ ਦੇ 

ਪ੍ਚਲਨ ਨਾਲ ਬਲਦਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਗਾਇਤ੍ਰੀ (ਗਾਯਤ੍ਰੀ) : ਇਹ ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਦੇ ਇਕ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵੈਦਿਕ ਮੰਤ੍ਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ 

ਇਕ ਛੰਦ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋ' “ਰਿਗ-ਵੇਦ' ਵਿਚ 

ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਠ-ਅੱਠ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਚਰਣ ਹੁੰਦੇ 



ਗਾਇੜੀ (ਗਾਯੜੀ) 

ਹਨ। “ਰਿਗ-ਵੇਦ” ਵਿਚ ਇਸ ਛੰਦ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ 
ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ-- ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਖਿਆ 

ਕਰਨ ਵਾਲੀ (“ਗਾਯੋਤੇ ਤਾਯੜੇ ਇਤਿ')। 

ਜਦ ਛੰਦ ਜਾਂ ਵਾਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ 

ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲਗੀ ਤਾਂ ਇਸ 'ਵਿਸ਼ਵ” ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਦਾ 
ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਗਾਯੜ੍ਹੀ ਦੇ ਰੂਪ 
ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਣ ਲਗੀ ਤਦ 

ਗਾਯਤ੍ੀ ਛੱਦ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਇਕ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੰਦ (ਮੰਤ੍) ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਠ ਇਸ 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ- ਤਤ ਆਵਤੁਰ ਵਕੇਣਯੰ, ਭਰ੍ਗੇਂ ਦੇਵਸ਼੍ਯ ਧ/ਹ, 
/ਧੇਲੇਂ ਯੋ ਨ: ਪੁ ਚੌਦਯਾਤ (“ਰਿਗ-ਵੇਦ” 4. 62. 10) 
ਮਹਾਨ-ਕੋਸ਼ਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ-- 

“ਜੋ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਖਾਂ ਤੋ” 

ਛੁੜਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਯੋਗ੍ਯ ਹੈ, 

ਪਾਪ ਨਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਦਾ ਅਸੀਂ ਧ੍ਯਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।” ਡਾ. ਰਾਜਬਲੀ ਪਾਂਡੇਯ 

(ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ-ਕੋਸ਼'? ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇੰਜ ਹੈ-- 
“ਅਸੀਂ ਸਵਿਤਾ ਦੇਵ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ 

ਧਾਰਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਪੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।” 
ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਤ੍ਰ ਡਾ. ਵਾਸੁਦੇਵ ਸ਼ਰਣ ਅਗੂਵਾਲ 

ਅਨੁਸਾਰ ਚਹੁੰਆਂ ਵੇਦਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ੀ 

ਵਿਸ਼ਵਾਮਿਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਵਤਾ ਸਵਿਤਾ (ਸੂਰਜ) ਹੈ। ਉੱਜ 

ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਤ੍ਰ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿਤਰ ਦੇ ਇਸ ਸੂਕ੍ਤ ਦੇ 18 ਮੰਤ੍ਰਾਂ 

ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਇਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਰਥ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ 

ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਆਰੈਭ ਵਿਚ ਹੀ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ 

ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਣ 'ਰਿਗ-ਵੇਦ” ਦੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਮੰਤ੍ਰਾਂ ਵਿਚ 

ਇਸ ਮੰਤ੍ਰ ਦੇ ਅਰਥ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਸਭ ਨਾਲੋ 
ਅਧਿਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤੁ ਵਿਚ 24 ਅੱਖਰ ਹਨ। ਅੱਠ-ਅੱਠ 

ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਚਰਣ ਹਨ ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 

ਵਿਚ ਅਤੇ ਬਾਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ 
ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਉਕਤੀਆਂ (ਵਿਵਾਹ੍੍ਤੀਆਂ) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 

ਪਹਿਲਾਂ ਓਅੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ-- “ਉਤ: ਜ਼ 

ਸ੍ਵ:।” ਹੁਣ ਇਹੀ ਗਾਯਤੀ ਜਪ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ। 

ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਨਾਂ 'ਸਾਵਿਤੀ' ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਂ ਬਾਰੇ 
“ਪਦਮ-ਪੁਰਾਣ” ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਯੱਗ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਧਾਂਗਿਨੀ ਨੂੰ ਬੁਲਉਣ ਲਈ 

ਇੰਦ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ 
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ਆਉਣ ਤੋਂ ਸਾਵਿੜੀ ਨੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਇੰਦ ਨੇ 

ਬ੍ਹਮਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਤ-ਲੋਕ ਤੋਂ ਗਾਯਤੀ ਨਾਂ ਦੀ 

ਇਕ ਗਵਾਲਨ ਲਿਆਉਂਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬ੍ਹਮਾ ਨੇ ਗੈਧਰਵ 

ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਯੱਗ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਗਾਯਤ੍ੀ 'ਸਾਵਿਤ੍ੀ” ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਲਗੀ। 

ਗਾਯਤੀ-ਮੰਤੁ ਦੇ ਤਿਨ ਚਰਣ ਕਿਉਂ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ 

ਰਵਾਇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿਤਰ ਵਸਿਸ਼ਠ ਮੁਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ 

ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪਾਪ ਗਾਯੜੀ-ਮੰਤ ਦੇ ਜਪ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਕਿਆ ਵਜੋਂ ਵਸਿਸ਼ਠ ਨੇ ਇਸ ਮੰਤ 

ਦਾ ਇਕ ਚਰਣ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 

ਘਟ ਗਈ। 

ਗਾਯਤ੍ੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਥਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਹਮਾ 

ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਜਦੋ' ਗਾਯਤੀੀ ਨੂੰ ਹੈਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ 

ਤਾਂ ਇਹ ਗਊ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਕ ਵਾਰ 
ਉਹ ਲੋਧੇ ਜੱਟ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਚਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੱਟ ਨੇ ਉਸ 

ਦੀ ਡਾਂਗ ਨਾਲ ਲਤ ਭੈਨ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ 

ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ- ਪਾਂਡੇ ਤੁਮਗੀ ਗਾ/ਏੜ ਲੋਧੇ ਕੇ ਖੇਡ ਖਾਤਾ 

ਥਾ / ਲੰ ਕਾਠ ਠੰਗਾ ਟਗਗਾੀ ਤੌਗੀੰ ਲਾਂਗਤ ਲਾਂਗਤ ਜਾਤਾ ਥੰ/ 

(ਗੁ. ਰੀ੍. ੮੭੫)। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਸਤਿ-ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕੜਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੰਧਿਆ, ਤਰਪਣ ਅਤੇ 

ਗਾਇਤ੍ੀ ਜਪ ਵਿਅਰਥ ਦਸੇ ਸਨ- ਸੰਧਿਆ ਤਰਪਣੁ ਕਗਹਿ 

ਗਾ/ਇਤ੍ਾੰ ਭਨ ਲੁਝੇ ਦੁ ਪਇਆ /(ਗੁ. ਰੋ. ੬੦੩)। 

ਗਾਥਾ ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ (ਪੁਸਤਕ) : ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਗੁਰੂ 
ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਬੀੜਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਹੈ 

ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਾ. ਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਜੈਕਟ 
ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ 
ਵਲੋਂ ਸੈਨ 1987 ਵਿਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 

ਪੁਸਤਕ ਅਕਤੂਬਰ, 1992 ਵਿਚ ਛਪ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ 
ਹੈ। 

ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਸ਼ੂਨ੍ਯ ਤੋਂ' ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਪ੍ਕਰਣ 

ਹਨ। ਸ਼ੂਨ੍ਯ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ ਸੀ ਆਦਿ-ਰੀੰਥ ਦੀਆਂ 

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੋਥੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀੜਾਂ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 

ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਅਤੇ ਨੀਸਾਣਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ “ਆਦਿ ਬੀੜ ਦੇ 

ਸੈਕਲਣ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ" ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਾਤਨ ਗੌੰਥਾਂ 

(ਬੇਸਾਵਲੀਨਾਮਾ, ਮਹਿਮਾ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼-ਵਾਰਤਿਕ, ਮਹਿਮਾ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼- 
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ਕਵਿਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤਮਾਲਾ, ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 
ਛੇਵੀਂ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਯ, ਤਵਾਰੀਖ਼ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ) ਤੋਂ ਹਵਾਲੇ 

ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ ਇਸ ਪਰਥਾਇ 'ਹੁਣ ਤਕ ਹੋਏ 

ਖੋਜ-ਕਾਰਜਾਂ” ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਤੀਜੇ ਪ੍ਕਰਣ ਵਿਚ 44 ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੋਥੀਆਂ ਤੇ ਬੀੜਾਂ” 

ਦਾ ਸੈਮਤ-ਕ੍ਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਚਯ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ : 

(1) ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ (1652 ਬਿ.)- (ਉਂ) 
ਅਹੀਆਪੁਰ ਵਾਲੀ ਪੋਥੀ ਅਤੇ (ਅ) ਪਿੰਜੋਰ ਵਾਲੀ ਪੋਥੀ, (2) 

ਪੋਥੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਹਾਇ (ਕਥਿਤ ਮੁੱਢਲੀ ਪੋਥੀ), (3) ਬਾਹੋਵਾਲ 

ਵਾਲੀ ਪੋਥੀ (17ਵੀਂ ਸਦੀ ਬਿ.), (4) ਬੀੜ ਧਰਮਸਾਲਾ ਭਾਈ 

ਪੈਂਹਦਾ ਸਾਹਿਬ (ਸਮਾਂ ਛੇਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ), (5) ਵਿਲੱਖਣ ਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ 

ਬੀੜ (ਸਮਾਂ : ਛੇਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ), (6) ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ (1661 

ਬਿ.), (7) ਆਦਿ ਬੀੜ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਵਾਲਾ ਗੰਥ (ਸਮਾਂ, 
ਅਨਿਸਚਿਤ), (8) ਲਾਹੌਰੀ ਬੀੜ (ਆਧਾਰਭੂਤ ਗੰਥ 1667 

ਬਿ.), (9) ਬੀੜ ਐਮ. ਐਸ. 1253 (ਆਧਾਰਭੂਤ ਰੀ੍ਥ 1697 

ਬਿ.), (10) ਬੀੜ ਐਮ. ਐਸ. 797 (ਆਧਾਰ ਭੂਤ ਗੰਥ 

1698 ਬਿ.), (11) ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਵਾਲੀ ਬੀੜ (1699 ਬਿ.), 
(12) ਬੀੜ ਡੇਰਾ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕਿਸਨ (1710 ਬਿ.), (13) 

ਬੁੜੇ ਸੰਧੂ ਵਾਲੀ ਬੀੜ (1711 ਬਿ.), (14) ਡੇਰਾਦੂਨ ਵਾਲੀ 

ਬੀੜ (1716 ਬਿ.), (15) ਕਾਨਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਬੀੜ (1718 

ਬਿ.), (16) ਸਿੱਖ ਰੇਫਰੇਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬੀੜ ਨੰ. 4/3 (1722 

ਬਿ.), (17) ਬੀੜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਰਾਤਤ੍ ਵਿਭਾਗ (1723 ਬਿ.), 

(18) ਬੀੜ ਐਮ. ਐਸ 1084 (1723 ਬਿ.), (19) ਜੋਗ 

ਰਾਜ ਲਿਖਿਤ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ (1724 ਬਿ.), (20) ਸਾਰਨਕੇ ਵਾਲਾ 

ਗ੍ਰੰਥ (1728 ਬਿ.), (21) ਬੀੜ ਐਮ. ਐਸ. 1192 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 

(1731 ਬਿ..?), (22) ਬੀੜ ਪਿੰਡੀ ਲਾਲਾ (1732 ਬਿ.), 

(23) ਬੀੜ ਡਾ. ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨਿਰੈਕਾਰੀ (ਪਹਲੀ) (1733 

ਬਿ.), (24) ਬੀੜ ਸਲੋਕ ਰੂਪੀ ਨੀਸਾਣੁ ਵਾਲੀ (1744 ਬਿ.), 
(25) ਬੀੜ ਨੰਦ ਚੰਦ ਸੈਘਾ (1745 ਬਿ.), (26) ਪਾਖਰਮਲ 

ਢਿੱਲੋਂ ਵਾਲੀ ਬੀੜ (1745 ਬਿ.), (27) ਬੀੜ ਐਮ. ਐਸ. 

1189 (1748 ਬਿ.), (28) ਭਾਈ ਰਾਮ ਰਾਇ ਲਿਖਿਤ ਬੀੜ 

(1749 ਬਿ.), (29) ਬੀੜ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਪੰਜਾਬੀ 

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (1749 ਬਿ.), (30) ਭਾਈ ਹਰਿਦਾਸ ਲਿਖਿਤ 

ਬੀੜ (1750 ਬਿ. ਅੰਦਾਜ਼ਨ), (31) ਬੀੜ ਡਾ. ਮਾਨ ਸਿੰਘ 

ਨਿਰੰਕਾਰੀ (ਦੂਜੀ) (1750 ਬਿ. ਅੰਦਾਜ਼ਨ), (32) ਸਫ਼ਰੀ 

ਬੀੜ ਡਾ. ਮਦਨਜੀਤ ਕੌਰ (1758 ਬਿ.), (33) ਬੀੜ ਡਾ. 
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ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨਿਰੈਕਾਰੀ (ਤੀਜੀ) (1759 ਬਿ.), (34) ਬੀੜ 

ਐਮ. ਐਸ. ਜੀ. 73 (1760 ਬਿ.), (35) ਡਾ. ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ 

ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਬੀੜ (1762 ਬਿ.), (36) ਬੀੜ ਕਲਮ ਮੰਦਿਰ 

ਪਟਿਆਲਾ (ਪਹਲੀ) (1787 ਬਿ.), (37) ਸੋਢੀ ਤੀਰਥ ਦਾਸ 

ਲਿਖਿਤ ਬੀੜ (1789 ਬਿ.), (38) ਬੀੜ ਕਲਮ ਮੰਦਿਰ ਪਟਿਆਲਾ 

(ਦੂਜੀ) (1811 ਬਿ.), (39) ਅਮੌਲਕ ਬੀੜ ਪੰਜਾਬੀ 

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (1812 ਬਿ.), (40) ਬੀੜ ਕਲਮ ਮੰਦਿਰ 

ਪਟਿਆਲਾ (ਤੀਜੀ) (1817 ਬਿ.), (41) ਬੀੜ ਐਮ. ਐਸ. 

ਜੀ. 729 (1828 ਬਿ.), (42) ਆਸਾ ਨੰਦ ਸੇਵਾ-ਪੈਥੀ 

ਲਿਖਿਤ ਬੀੜ (1915 ਬਿ.), (43) ਬੀੜ ਸੋਢੀ ਆਸਾ ਸਿੰਘ 

ਵਾਲੀ (ਮਿਤੀਹੀਨ), (44) ਦੀਨਾ ਕਾਂਗੜ ਵਾਲੀ ਬੀੜ (ਮਿਤੀ 

ਹੀਨ)। 

ਚੌਥੇ ਪ੍ਕਰਣ ਵਿਚ ਬੀੜਾਂ ਸੈਬੋਧੀ ਸਾਮਗੀ ਦਾ 20 

ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਅਧੀਨ “ਵਿਵੇਚਨ” ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 

ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਬੀੜਾ ਦੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਭੇਦ, 

ਮੁਢਲੇ ਬਾਣੀ-ਸੰਗ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰ-ਚਿੰਨ੍ਹ, ਬਾਣੀ ਸੈਕਲਣ ਤੇ 

ਨਿਰੂਪਣ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸੂਰੂਪ, ਸੈਪਾਦਨ-ਕਾਰਜ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ, 

ਆਦਿ ਬੀੜ ਦੇ ਭੇਦ : ਪੁਨਰ-ਨਿਰਧਾਰਣ , ਵਿਭਿੰਨ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ 

ਵਿਚ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ ਬਾਰੇ 

ਨਿਰਣਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵਾਲੀ ਅਸਲੀ ਆਦਿ ਬੀੜ, 

ਨੀਸਾਣਾਂ ਦੀ ਗਾਥਾ, ਚਲਿਤ੍ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਵਣੇ ਕੇ, 

ਲਟਕਦੇ ਅੰਕ, ਜਪੁ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਕਾ 

ਨਕਲ, ਭਾਈ ਬੈਨੋ ਵਾਲੀ ਬੀੜ, ਕੁਝ ਬੀੜਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਖਾਗਤ 

ਅਧਿਐਨ, ਆਦਿ ਬੀੜ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਭਾਵਿਤ ਕਰਨ 

ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਬੀੜਾਂ ਵਿਚ ਆਏ ਵਾਧੂ ਸ਼ਬਦ, ਫਾਲਤੂ 

ਬਾਣੀਆਂ, ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਣ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਮਸਿਆਵਾਂ, 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ । ਰ 

ਪੁਸਤਕ ਸੂਚੀ, ਇੰਡੈਕਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਲਈ ਡਾ . ਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 

ਕਾਫ਼ੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰਵ-ਨਿਸਚਿਤ 
ਧਾਰਣਾ ਕਰਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਪਰੈਪਰਾ ਨੂੰ ਵਿਖੰਡਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 

“ਵਿਵੇਚਨ” ਵਾਲੇ ਚੌਥੇ ਪ੍ਕਰਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪ-ਹੁਦਰੀਆਂ 

ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ-ਜਗਤ ਦੇ 

ਅਸੈਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਉਹ ਸਿੱਖ-ਮਰਯਾਦਵਾਦ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ 

ਉਲੰਘਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ 

ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਗਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ “ਪਾਪਾਚਾਰ” ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੱ ਮੁਕਤ 



ਗਾਥਾ (ਕਾਵਿ-ਭੇਦ) 

ਹੋਏ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਤੁਰਤ 

ਬਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਗਾਥਾ (ਕਾਵਿ-ਭੇਦ) : “ਗਾਥਾ” ਸ਼ਬਦ ਵੈਦਿਕ ਸੈਸਕਿਤ 
ਦਾ ਹੈ। 'ਰਿਗ-ਵੇਦ” (8/32/1, 8/71/14) ਵਿਚ ਇਸ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ “ਗੀਤ” ਅਥਵਾ 'ਮੰਤ੍' ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ। 
ਵਿਉਤਪੱਤੀ ਦੀ ਦ੍ਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ “ਗੀਤ” 
ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

'ਐਤਰੇਯ-ਬ੍ਰਾਹਮਣ” ਵਿਚ “ਗਾਥਾ” ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ 
ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੂਚਕ (ਲਖਾਇਕ) ਮੰਤਾਂ ਲਈ 
ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।“ਐਤਰੇਯ-ਆਰਣ੍ਯਕ' (2/3/6) ਵਿਚ 

ਗਾਥਾ ਨੂੰ ਪਦ-ਬੱਧ ਮੰਤੁ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ “ਗਾਥਾ” ਗਾਏ ਜਾਣ ਯੋਗ ਮੰਤ੍ਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਹੈ। 

ਵਰਣਨ-ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਧਾਰਮਿਕ 

ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਰਣਿਤ-ਵਿਸ਼ਾ 

ਅਸਲੋ' ਧਰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਬੈਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 
ਆਨੰਦਮਈ ਗੀਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਂਗਲਿਕ 

ਅਵਸਰਾਂ ਉਤੇ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

“ਗਾਥਾ” ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੈਦਿਕ ਮੰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਭਿੰਨ 

ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੇਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ਮ (ਕਿਥਸ) ਵੈਯਾਕਰਣ ਰੂਪਾਂ ਦਾ 

ਬਿਲਕੁਲ ਅਭਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਸਰਲ ਢੰਗ ਨਾਲ 

ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੌਧ ਧਰਮ ਵਿਚ ਵੀ ਮਹਾਵੀਰ ਅਤੇ 

ਗੌਤਮ-ਬੁੱਧ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਉਪਸਥਿਤ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇਂ ਪਦ “ਗਾਥਾ” ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ। ਜੈਨ-ਗਾਥਾਵਾਂ 
ਅਰਧ-ਮਾਰਗੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਬੌਧ-ਗਾਥਾਵਾਂ ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ 

ਹਨ। “ਧਮਪਦ” ਅਸਲੋਂ ਬੌਂਧ-ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਉਪਦੇਸ਼ਮਈ 

ਗਾਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਜਾਤਕਾਂ ਦੇ ਐਤ 

ਉਤੇ ਵੀ ਸਾਰ ਸੂਚਕ ਗਾਥਾਵਾਂ ਸੈਕਲਿਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ 
ਹਨ। 

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ 'ਆਰ੍ਯਾ” ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਾਜਿਤ 
ਵਿਚ “ਗਾਥਾ” ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੰਦ ਦੀ ਲਖਾਇਕ ਹੈ। 'ਥੇਰ 

ਗਾਥਾ” ਅਤੇ 'ਥੇਰੀ ਗਾਥਾ” ਦੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੈਸਾਰ ਦੇ 

ਭੌਗ-ਵਿਲਾਸ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਜੀਵਨ 

ਬਿਤਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਥੇਰੋਆਂ ਅਤੇ ਥੇਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਮਿਕ 

ਪ੍ਸੈਗਾਂ ਦੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਹੋਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੰਥ 

ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਮਹਲੇ ਪੰਜਵੇ' ਦੀ ਲਿਖੀ “ਗਾਥਾ” ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ 

ਗਾਰੜ੍ਹ/ਗਾਰੁੜੀ 

ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ । ਵੇਖੋ “ਗਾਥਾ” (ਬਾਣੀ)। 

ਗਾਥਾ (ਬਾਣੀ) ਮਹਲਾ ੫ : “ਗਾਥਾ” ਦਾ ਇਥੇ ਭਾਵ ਹੈ 
ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਪਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਕ੍੍ਤ 

ਦੇ ਸੈਯੋਗ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿੱਧਾਂ, 

ਨਾਥਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਵ ਪ੍ਗਟਾਏ ਸਨ। ਵੈਰਾਗ-ਭਾਵ ਨਾਲ 

ਭਰਪੂਰ ਥੇਰ-ਗਾਥਾ ਅਤੇ ਸੁੰ ਦਰਤਾ ਦਾ ਚਿਤ੍ਣ ਕਰਨ 

ਵਾਲੀਆਂ ਥੇਰੀ-ਗਾਥਾਵਾਂ ਇਸੇ ਭਾਸ਼ਾ-ਸੈਲੀ ਵਿਚ ਰਚੀਆਂ 

ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗਾਥਾਵਾਂ (ਕਥਾ-ਪ੍ਸੈਗ) 
ਲਿਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰਿਵਾਜ ਸੀ। ਫਲਸਰੂਪ ਗਾਥਾ “ਪਾਕ੍ਿਤ' 

ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਗਿਆ। “ਗਾਥਾ” ਇਤਿਹਾਸਿਕ 

ਕਥਾ-ਪ੍ਰਸੈਗ ਤੋ' ਇਲਾਵਾ ਪਾਕ੍ਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ 
ਜਾਣ ਲਗਿਆ। ਬਾਦ ਵਿਚ ਜਿਸ ਛੰਦ ਵਿਚ ਗਾਥਾਵਾਂ ਦੀ 

ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ “ਗਾਥਾ” ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲਗਿਆ। 

ਇਸ ਛੰਦ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਯਾਯਵਾਚੀ ਹਨ- ਆਰ੍ਯਾ, ਗਾਹਾ। 

ਇਸ ਸਿਰਲੇਖ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ “ਗਾਥਾ” ਸ਼ਬਦ 

ਭਾਸ਼ਾ-ਵਾਚਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਕ ਨਾਮਾਂਤਰ “ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ” ਹੈ। 

ਇਸ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ 24 ਪਦੇ 
ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁਂਖ-ਸਰੀਰ ਦੀ 

ਸਫਲਤਾ ਸਾਧ-ਸੈਗਤਿ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ 

ਵਿਚ ਹੈ। ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਰਤੀ ਹਟਦੀ 

ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤਿ ਸ਼ਰਧਾ 

ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਾਧ-ਸੈਗਤਿ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ 

ਦੇਣ ਹੈ। ਸਾਧ-ਸੈਗਤਿ ਦੁਆਰਾ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਸਾਧਕ ਕੇਵਲ 

ਆਪਣਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਭਵਿਸ਼ ਹੀ ਉਜਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ 

ਸਗੇ' ਆਪਣੇ ਸੈਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਦਾ 

ਵੀ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਧਕ 

ਫਿਰ ਆਵਾਗਵਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ- ਸਭ ਝਚਨ 

ਰਮਣੰ' ਗਵਣੰ ਸ਼ਾਧ ਸੰਗੇਂਣ ਓੱਧਰਣਹ / ਸੰਸਾਰ ਸ਼ਾਗਰੰ ਨਾਨਕ 

ਪੁਨਗ/ਮ ਜਨਮ ਨ ਲਝੂਹਤੇ /(ਗੁ. ਰੰ. ੧੩੬੧)। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਤਕ ਤੁਕਾਂ ਹਨ। 

ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ ਆਕਾਰ-ਪ੍ਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨ ਹੀ 

ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਦ ਦੇ ਲੱਛਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਗਾਥਾ ਛੰਦ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ। 

ਗਾਰੜੂ/ਗਾਰੁੜੀ : ਸੱਪ ਦੀ ਵਿਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਤੁ 
ਅਥਵਾ ਮਾਂਦਰੀ ਨੂੰ 'ਗਰੁੜ' (ਵੇਖੋ) ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ “ਗਾਰੜੂ” ਕਿਹਾ 



ਗਾਰਿਬ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਨਾਗਨੀ 

ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੈਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਅਕਤੀ ਗਾਰੜੂ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਸਲ ਕੇ 

ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁਟ ਸਕਦਾ ਹੈ- ਆ/ਏਇਆ ਹੋਈ ਨਾਗਨਨ ਜਗਤ 

ਰਹਾ ਲਪਟਾ/£ / /ਏਸ਼ ਕਾਂ ਸ਼ੋਵਾ ਜੋ ਕਰੇ ਤਿਸ ਹੀ ਕਉਂ /ਫੰਰ 

ਖਾਇ / ਗੁਰਮ/ਖ ਕੌਈ ਗਾਰੜੂ /ਤਿਨੇ ਆਲਿ ਦਲ ਲਾਈ ਪਇ/ 

(ਗੁ. ਗੋ. ੫੧੦)। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ “ਗਾਥਾ” ਬਾਣੀ ਵਿਚ 

ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗਾਰੜੀ ਮੰਤ੍ਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ 

ਸੱਪ ਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਤੋ ਹੀਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਰੋਗ ਨੂੰ ਸੈਤ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ- ਵਸ਼ਨ 

/ਬ੍ਹੂਨ ਭਯਗੀ ਮੰਤੂੰ ਗਾਰੜਾਂ /ਨੇਵਾਰੰ / ਬ੍ਯਾ/ਿ ਓਪਾੜਣ ਸੰਤੀ / 

(ਗੁ.ਰੀ੍. ੧੩੬੧)। 

ਗਾਰਿਬ : ਵੇਖੋ 'ਗਰਬ”। 

ਗਿਆਨ : “ਗਿਆਨ” ਸੋਸਕ੍ਿਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ 

ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਦਵੱਤਾ, ਇਲਮ, ਸਮਝ, ਖੋਧ। ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾਹਿਬ 

ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਸਾਧਾਰਣ ਅਰਥ ਤੋ ਭਿੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਯੁਕਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਅਰਥ ਕਾਰਣ ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਭੀਤਰੀ 

ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਾਚਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਗੱਲਾਂ 

ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਥਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ 

ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਈਸ਼ਵਰ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਰਾਹੀਂ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਬੇਕਾਰ ਹਨ- /ਗਆਨੁ 

ਨ ਗਲ£ ਢੁਢੀਐ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ / ਕਗੰਮ ਨਲ ਤ 

ਪਾਈਐ ਹੌਰ /ਨਿਕਆ/ਤਿ ਹਕਮ ਖਾਆਤ /(ਗੁ. ਰੋ. ੪੬੫)। 

ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 

ਇਹ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ- ਭੰਡ 

ਸ਼ਧਾ ਜਲ ਰਹੈ ਜਲ /ਥਨ ਕੰਭ ਨ ਹੋਇ//ਨਆਨ ਕਾ ਬਧਾ 

ਮਨ ਰਹੰ ਗੁਰ /ਥਨ ਗਿਆਨੁ ਨ ਗਇ/ (ਗੁ. ਰੰ. ੪੬੯)। 

ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦੱਤ ਅਜਿਹਾ 

ਖੜਗ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਨਾਲ ਜੂਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

(ਗਿਆਨ ਖੜਗੁ ਲੰ ਮਨੁ ਓਂ ਲੂਝੰ- ਗੁ. ਰੋ. ੧੦੨੨), ਜਮ 
ਅਤੇ ਕਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਗੁਰ 

ਗਿਆਨੁ ਖੜਗੁ ਹਥ ਧਾਨਿਆ ਜਮ ਆ/ੰਠਿਆੜਾ ਜਮ ਕਾਲ / 

ਗੁ. ਰੰ. ੨੩੫; ਸ/ਤਿਗ/ਓ /ਗਿਆਨ ਖੜਗੁ ਹਾਥ ਦੀਨਾ ਜਨ 

ਕੰਕਰ #ਮੰਰ /ਬਿਦਾਨੇ /ਗੁ. ਰ੍੍. ੫੭੪)। 

383 ਗਿਆਨੀ 

ਇਹ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਜਿਹਾ ਸੁਰਮਾ 

ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਅਗਿਆਨ ਰੂਪ ਹਨੈਰਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਜਿਗਿਆਸੂ 

ਨੂੰ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ-- /ਨਆਨ ਅੰਜਨ 

ਗੁਰਿ ਦੀਆ ਆਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ /ਬਨਾਸ / ਗੰਨੇ /ਕੋਰਪਾ ਤੰ 

ਸੰਤ ਭ/ਟਿਆ ਨਾਨਕ ਅੰਨੇ ਪਰਗਾਸ਼/(ਗੁ. ਰੋ. ੨੯੩)। ਇਸ 

ਨੂੰ ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਨੇ 'ਬ੍ਹਮ ਗਿਆਨ” ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 

ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਮਨੁ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ- ਕਥੀਰ ਮਨੁ 

“ਤਲ ਭਾਇਆ ਪਾਇਆ ਬ੍ਰਹਮ /ਗਿਆਲੁ /(ਗੁ. ਰੀ. ੧੩੭੩)। 

ਜਦੋ' ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਆਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 

ਨ ਭਰਮ ਟਿਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਵਿਚਾਰੀ ਮਾਇਆ- 

ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗਰਯਾਨ ਕੀ ਆਈਂ ਆਂਧਾ / ਸਡੰ ਉਡਾਨ ਭੂਮ 

ਕਾ ਟਾਟਾ ਰਹੈ ਨ ਆਇਆ ਝਾਂਧ7/(ਗੁ . ਗੰ. ੩੩੧)। ਇਸੇ 

ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੋਵ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੈਬੋਧਿਤ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ 

ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅਰਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 

ਨਾਲ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਦਾ 

ਹੈ- ਐਸਾ ਗਿਆਨੁ ਜਪਹੁ ਮਨ ਮੰਰੇ / ਹੋਵਹੁ ਚਾਕਰ ਸਾਚ 

ਕੰਡੇ/(ਗੁ. ਗੰ. ੭੨੮)। 

ਗਿਆਨ-ਖੰਡ : ਵੇਖੋ 'ਜਪੁਜੀ'। 

ਗਿਆਨੀ : ਸੈਸਕਿਤ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ 

ਅਰਥ ਹੈ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਵਿਦਵਾਨ, ਆਲਿਮ, ਪੰਡਿਤ। ਗੁਰੂ 

ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਧਾਰਣ ਵਿਦਵਾਨ ਤੋਂ 

ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ-ਨਿਪੁੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ 

ਇਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ 

ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਤਮ-ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ 

ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਬ੍ਹਮ ਗਿਆਨ ਸੈਬਧੀ ਵਿਚਾਰ 

ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਗਿਆਨੀ ਹੀ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ 

ਸਵੀਜ੍ਰਿਤੀ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ-- 

ਪ੍ਣਵ/ਤ ਨਾਨਕਾ ਗਿਆਨ ਕੌਸ਼ਾ ਹੋਇ/ ਆਪੁ ਪਛਾਣੇ ਸੂਝੰ 

ਸੋਇ/ ਗਰ ੫ਪਰਸ਼/ਦੇ ਕਠੇ ਲੰਚਾਰ / ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਦਰਗਾਹ 

ਪਰਵਾਣੁ /(ਗੁ. ਰੀ. ੨੫)! 

ਗੁਰੁ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ “ਗਿਆਨੀ” ਕਿਹਾ ਹੈ 

ਜਿਸ ਉਤੇ ਸੁਖ-ਦੁਖ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ 

ਸਕਦੇ-- ਟੁਖ਼ ਸ਼ਖ ਏਂ ਬਾਧੇ ਜਿਹ ਨਾਗਨੈੇ ਤਿਹ ਤੁਮ ਜਾਨਉਂ 



ਗਿਆਨੀ-ਸ਼ਾਖਾ (ਟੀਕਾਕਾਰੀ) 

/ਨਿਆਨ?/(ਗੁ. ਗੈਰ. ੨੨੦)। 16ਵੇ' ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਗਿਆਨੀ 

ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਸਦਿਆਂ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ-- ਡੀ 

ਕਾਨੂ ਕਉਂ ਦੇਤਾ ਨਹਿ ਨ ਡੈ ਆਨਤ ਆਨੇ / ਕਹੁ ਨਾਨਕਾ 

ਸ਼ਾਨ ਰੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਤਹ ਸ਼ਖਨਨੈ /(ਗੁ. ਗੰ. ੧੪੨੭)। 

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਉਤੇ 

ਪ੍ਕਾਸ਼ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਚ (ਸਤਿ-ਸਰੂਪ 
ਬ੍ਹਮ) ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੁਲਾਇਆ 

ਭੁਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ- /ਗਿਆਨੀਆ ਨੇ ਸਭ ਸ਼ਚ ਹੈ ਸਚ ਸੌਡਾ 

ਹੋਈ / ਓ/ਇ ਭੁਲਾਏ /ਕਸ਼ੰ ਦੇ ਨ ਭਲਨ੍ਨੰ ਸਚ ਜਾਣ/ਨੇ ਸੋਈ / 

(ਗੁ. ਗੰ. ੪੨੫)। 

ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਮਨ ਐਦਰ ਹਰਿ-ਲਿਵ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ 

ਅਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਖੇੜੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ- 
/ਨਿਆਨੀਆ ਅੰਦਰ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਹੈ ਨਿਤ ਗੰਨੇ ਲਿਵ ਸ਼ਦਾ 

/ਵਗਾਲ਼ /(ਗੁ. ਰੀ. ੧੪੧੫)। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਗਿਆਨੀ 

ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ 

ਲਗੀ ਸੁਰਤਿ ਕਾਰਣ ਉਹ ਸਮਾਦਿਤ ਹੈ- ਗੱਜ ਨ ਕੌਈ 

ਜੰਨੱਵਆ ਪਹ/ਚ ਨ ਚੱਲਿਆ ਕੀਇ/ ਗਿਆਨੀ ਜੀਵੈ ਸ਼ਦਾ 

ਸਦਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੀ ਪਤਿ ਹੋਇ/(ਗੁ. ਰੋ. ੧੪੧੨)। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਬ੍ਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰਖਣ ਵਾਲੇ 

ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਨਿਰਾ “ਗਿਆਨੀ” ਨ ਕਹਿ ਕੇ “ਬ੍ਹਮ-ਗਿਆਨੀ” 

ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਸੇ ਹਨ- ਆਨੇ 
ਸਾਚਾ ੭/ਖ ਸ਼ਾਚਾ ਸੋਇ/ ਅਵਰੁ ਨ ਪੌਥੈ ਏਕਸੁ /ਬਨੂ ਕੀਇ/ 

ਨਾਨਕ /ਇਹ ਲਛਣ ਬ੍ਰਹਮ /ਨਿਆਨਾਂ ਹੋਇ/(ਗੁ. ਗੰ. ੨੭੨)। 

“ਸੁਖਮਨੀ? ਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿਚ 

'ਬ੍ਹਮ-ਗਿਆਨੀ” ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ 

ਚਿਤਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਲੇਪ, ਨਿਰਦੋਖ, ਸਮਾਨ 

ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ, ਸਹਿਜ-ਸੁਭਾ ਵਾਲਾ, ਨਿਰਮਲਾ, ਵੈਰੀ- 

ਮਿਤਰ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ, ਅਭਿਮਾਨ-ਰਹਿਤ, ਊਚ 

ਤੇ ਉਚਾ, ਸਭ ਤੇ ਨੀਚਾ, ਸਮਦਰਸੀ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ , 

ਅਹੈ-ਬੁਧਿ ਤਿਆਗਣ ਵਾਲਾ, ਆਦਿ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 

'ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ- 

ਬ੍ਰਹਮ /ਨਿਆਨਨ ਕਾ ਸ਼ਗਲ ਆਕਾਰ / ਝਰਹਮ ਗਿਆਨ? ਅਗੰਮ 

ਨਿਰੰਕਾਰ / ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਸੋਭਾ ਲੁਹਮ /ਗਿਆਨੀ ਬਨ? / 

ਨਾਨਕ ਛੁਹਮ /#ਨਆਨਾੀ ਸਰਬ ਕਾ ਧਨ?/ (ਗੁ .ਗੰ.. 

੨੭੩-੭੪)। 

ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਾਖਾ (ਟੀਕਾਕਾਰੀ) : 'ਵੇਖੇ ਗਿਆਨੀ-ਸੰਪ੍ਦਾਇ' 

“ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ”। 

ਗਿਆਨੀ-ਸੈਪ੍ਦਾਇ : ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਲੀ ਬਾਣੀ ਦੀ 
ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਾਖਾ, 

ਜਿਸ ਦਾ ਆਰੈਭ ਕਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ (ਅਤੇ ਕਬਿੱਤਾਂ) ਵਿਚ ਬਾਣੀ ਦੇ 
ਅਨੋਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ/ਸੈਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ 
ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ “ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ” 
(ਵੇਖੋ) ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਪਰ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਆਰੋਭ ਭਾਈ 
ਮਨੀ ਸਿੰਘ (ਵੇਖੋ) ਤੋ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੁ ਨੇ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰੰਪਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ 

ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ 

ਵਿਚ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 

ਦੇ ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ ਭਾਈ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ 

ਨੇ “ਗਿਆਨ ਰਤਨਾਵਲੀ” (ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ 

ਜਨਮਸਾਖੀ) ਅਤੇ “ਭਗਤ ਰਤਨਾਵਲੀ” (ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ 

ਭਗਤਮਾਲਾ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਪੀਬੱਧ ਕੀਤਾ। 

ਗਿਆਨੀ ਸੈਪ੍ਦਾਇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ-ਕ੍ਮ ਅਤੇ ਇਸ 

ਸੈਪ੍ਦਾਇ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖੇ 

ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸੰਪ੍ਦਾਇ ਦੇ 

ਵਿਆਖਿਆਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇਉਂ' ਦਿੱਤੀ ਹੈ- ਕਲਗੀਧਰ 

ਤੋਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹੋ । ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਤੋ ਦੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਜ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ 

ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ 

ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ । ਅਮਰ 

ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ 

ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੈਥਾ ਲਈ। ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ 
ਭਾਈ ਸੈਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹੇ। 
ਭਾਈ ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ ਆਦਿਕ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਇਸ 

ਵੇਲੇਂ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। 

“ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼” (ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ) ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ 
ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦਾ ਫ਼ਰਕ 

ਹੈ। ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ ਸੇਵਾਪੰਥੀ, ਨਿਰਮਲੇ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ 

ਸੈਪ੍ਦਾਇ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪਰਸਪਰ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ 

ਕਾਰਣ/ਨਿਖੇੜ ਘਟਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਪਦਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 

ਅਰਥ-ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਛਾਣ ਘਟਦੀ ਗਈ। ਹੁਣ 
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ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਪ੍ਦਾਵਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਉਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 
ਪਰੈਪਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਪਰ 

ਆਧੁਨਿਕ ਚੇਤਨਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪ੍ਦਾਈ ਵਿਆਖਿਆ- 

ਪ੍ਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ 

ਹੈ। 

ਗੀਤ : ਜਿਸ ਵਾਕ ਅਥਵਾ ਛੰਦ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹੋਵੇ, ਉਹ “ਗੀਤ” ਹੈ। ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋ'' ਸੂਰ, ਪਦ 

ਅਤੇ ਤਾਲ ਨਾਲ ਯੁਕਤ ਨੂੰ “ਗੀਤ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਵਿਚ ਗੀਤਕਾਰ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਭੀਤਰੀ ਭਾਵਨਾ 

ਪ੍ਰਸਫੁਟਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਨੌੱਂਵੀ, ਦਸਵੀ' ਸਦੀ ਤਕ 

ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਚੁਕੇ ਸਨ। “ਗੀਤ” ਨੂੰ ਉਦੋਂ “ਪ੍ਰਬੋਧ” ਕਿਹਾ 

ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਆਲਵਾਰ ਸਾਧਕਾਂ 

ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ “ਪ੍ਰਬੋਧ” ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ 

ਸਨ।'ਪ੍ਬੈਧ' ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੀਤ ਦਾ ਆਰੰਭ 

ਹੁੰਦਾ ਸੀ, “ਉਦਗ੍ਾਹ' ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਭਾਗ 

“ਮੇਲਾਪਕ' ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਭਾਗ “ਧਰੁਵ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 

“ਧੁਵ” ਗੀਤ ਦਾ ਉਹ ਅੰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 
ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੋਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੀਤ 

ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। “ਧਰੁਵ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ 

“ਸਥਿਰ? ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ “ਧੁਵ” ਨੂੰ 'ਸਥਾਈ-ਪਦ” ਵੀ ਕਿਹਾ 

ਜਾਣ ਲਗਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ “ਰਹਾਉ” ਕਿਹਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਗੀਤ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਭਾਗ ਨੂੰ “ਆਭੋਗ” ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਕਦੇ-ਕਦੇ “ਧੁਵ' ਅਤੇ “ਆਭੋਗ” ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਦਾ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ “ਅੰਤਰਾ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਭਗਤ ਜਯਦੇਵ ਦਾ “ਗੀਤ-ਗੋਬਿੰਦ” ਪ੍ਰਬੈਧ ਵਿਚ 

ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 'ਪ੍ਬੱਧ' ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ, 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ 

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਦਿਰਾਂ ਵਿਚ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 

ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋ ਬਾਦ “ਧਰੁਵਪਦ' (ਗੀਤ) ਦਾ ਸਮਾਂ 

ਆਇਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਹ 'ਪ੍ਬੈਧ” ਦਾ ਹੀ ਪਰਿਵਰਤਿਤ 

ਰੂਪ ਸੀ। “ਧੁਵਪਦ” (ਧਰੁਪਦ) ਵਿਚ ਉਦਗਾਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾ 

ਪਦ “ਸਥਾਈ” ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਦ ਨੂੰ 'ਅੰਤਰਾ" ਕਹਿੰਦੇ 

ਹਲ। ਤੀਜੇ ਨੂੰ 'ਸੈਚਾਰੀ' ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਨੂੰ “ਆਭੋਗ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 
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ਹੈ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਹੀ ਪਦਾਂ ਦੇ “ਧ੍ਵ” ਸਿਰਜੇ ਜਾਂਦੇ 

ਸਨ। ਧਰੁਵਪਦ ਅਕਸਰ ਚੌਤਾਲ , ਆੜਾ ਚੌਤਾਲ, ਸੂਲਫਾਕ, 

ਤੀਵਾ, ਰੁਪਕ ਆਦਿ ਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ ਕ੍ਿਸ਼ਣ-ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਸੈਬੈਧਿਤ 

ਧਰਵਪਦਾਂ ਨੂੰ 'ਬਿਸਨਪਦਾ” ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੰਥ 

ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਨਿਰਗੁਣ ਉਪਾਸਨਾ ਲਈ ਰਚੇ ਗਏ ਪਦਿਆਂ 

ਨੂੰ 'ਸ਼ਬਦ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਚਉਪਦਿਆਂ, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, 

ਸੋਲਹਿਆਂ, ਛੰਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਅਧੀਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 

ਵਿਚ ਸੈਕਲਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਅਲਾਹਣੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ 

ਵਿਯੋਗ ਭਾਵ ਨਾਲ ਯੁਕਤ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬ੍ਹਮ- ਵਿਚਾਰ- 

ਯੁਕਤ ਗੀਤਾਂ ਅਥਵਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ 

ਹੈ-- ਗਾਵਹੁ ਗੀਤ ਨ /ਝਰਹੜਾ ਨਾਨਕ ਬੁਹਮ ਝੰਚਾਨੋਂ /(ਗੁ . 

ਰੀ. ੫੮੧)। 
ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਪਤਿ ਲੋਕ-ਧਾਰਣਾ 

ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ-- ਲੌਗੁ ਜਾਨੰ 

ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ ਇਹ ਤਉ ਬ੍ਰਹਮ ਬੀਚਾਰ /(ਗੁ . ਰੀ. ੩੩੫)। 

ਗੀਤਾ : 'ਮਹਾਭਾਰਤ' ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਉਪਲਬਧੀ 

“ਭਗਵਦ-ਗੀਤਾ” ਹੈ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵੇਲੇ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ 

ਨੇ ਅਰਜਨ ਦਾ ਮੋਹ ਤੋੜਨ ਲਈ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਉਹੀ 

“ਗੀਤਾ” ਹੈ ਜੋ ਮਹਾਭਾਰਤ” ਗੰਥ ਦੇ ਭੀਸ਼ਮ-ਪਰਵ ਵਿਚ 

ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਲ 18 ਅਧਿਆਇ ਅਤੇ 700 ਸਲੋਕ 

ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਰਚਨਾ-ਕਾਲ ਬਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਮਤ-ਭੇਦ 

ਹੈ। ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਮਾਨਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ 

“ਮਹਾਭਾਰਤ” ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ 

ਪੱਛਮੀ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਈਸਵੀ ਸੈਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ 

ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਜੋਕਾ ਰੂਪ 

ਅੱਠਵੀ' ਸਦੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸ਼ੈਕਰਾਚਾਰਯ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿਸ 

ਨੇ ਇਸ ਉਪਰ ਭਾਸ਼੍ਯ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। 

```ਇਹ ਰਚਨਾ ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ 

ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਹੱਤਵ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਥਾਨਤ੍ਈ 

(ਉਪਨਿਸ਼ਦ, ਬ੍ਰਹਮਸੂਤ੍ੁ ਅਤੇ ਗੀਤਾ) ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਧਰਮਾਂ ਉਤੇ ਅਮਿਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। 

ਮੱਧ-ਕਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਚਾਰਯਾਂ ਲੇ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ 

ਸੰਪ੍ਦਾਇ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਭਾਸ਼੍ਯ ਤਿਆਰ ਕੀਤੋ 

ਸਨ। 
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ਇਸ ਵਿਚ ਮੁਕਤੀ ਅਥਵਾ ਮੋਕ੍ਸ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਧਨ 

ਦਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਗਿਆਨ, ਜਿਸ 

ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸਣ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਖ੍ਯ 
ਸ਼ਾਸਤੁ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਕਰਮ। ਕਰਮ-ਮਾਰਗ 
ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਬਾਰੇ “ਗੀਤਾ” ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ 

ਕਰਮ ਬਾਰੇ ਧਰਮ-ਗੌਥਾਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਛਿਣਕ 
ਸੁਖ ਜਾਂ ਸਵਰਗ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵ 

ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਰਮ ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ “-ਕਰਮ-ਯੋਗ” 

ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੇ । ਤੀਜਾ ਸਾਧਨਾ-ਮਾਰਗ ਹੈ ਭਗਤੀ। 

ਸੰਪੂਰਣ ਚਿੱਤ-ਵਿੱਤੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੂਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ-ਪੂਰਵਕ ਭਜਨ 
ਅਥਵਾ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਬੜਾ 

ਦ੍ੜ੍ਰਿ ਸਾਧਨ ਹੈ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨ ਸਾਧਨਾ-ਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 

'ਭਗਵਦ-ਗੀਤਾ' ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ 
ਪਾਲਨਾ ਉੜੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ 
ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੈਖੇਪ 
ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਥੇ-ਕਿਥੇ ਯੁਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਕੋਈ ਸੋਧ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਹੈ, ਉਥੇਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਯੁਗ 
ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 
ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਰਣ-ਆਸ਼ਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ 
ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਗੀਤਾ ਹੋਰਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 
ਗਿ੍ਹਸਥ ਧਰਮ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣਨ 
ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੇਵਲ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ 
ਦਿਵਾਉਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਤਰੀ-ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਤੀ 
ਪ੍ਰਾ ਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੋਸਾਰਿਕ ਕੰਮਾਂ 
ਵਿਚ ਰੁਝੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਭਗਤੀ-ਸਾਧਨਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ 
ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਭਵਿਸ਼ ਉਜਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ 
ਇਹ ਹੈ ਕਿ “ਗੀਤਾ” ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ 
ਸੈਨਿਆਸ ਧਾਰਣ ਕਰਨਾ ਆਵੱਸ਼ਕ ਨਹੀਂ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 
“ਗੀਤਾ” ਪਰੋਪਰਾ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਯੁਗ-ਬੋਧ 
ਅਤੇ ਯੁਗ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ 
ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇਕ ਉਸਾਰੂ 
ਜੀਵਨ-ਸੇਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ 
ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਕਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ 
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ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ 

ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ- ਗੁਗਆ/ਤਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗ੍ਹ ਆੰਤਾ/ ਪੁਣਵੈ ਨਾਮਾ 

ਇਉਂ ਕਹੈ ਰਹੰਤਾ/(ਗੁ. ਰੰ. ੮੭੪)। ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ 

ਅਤੇ ਕਰਮਯੋਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਮਹੱਤਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। 

ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ 

ਪ੍ਰਮੁਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ 
ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ 

ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਅਤੇ ਆਂਧੁਨਿਕ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਕਈ 

ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। “ਗੋਬਿੰਦ ਗੀਤਾ” ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਰਚਨਾ 

ਦਾ ਸੈਬੈਧ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਣ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਨੇਕ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਅਰਥ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਘਟਕਾਂ ਜਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸੈਬੰਧਿਤ ਹੈ। 

ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਇਹ ਪ੍ਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਘਟਕ ਅਥਵਾ ਅਵਯਵ 
ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਹਨ -- ਸੱਤਵ, ਰਜਸ੍ ਅਤੇ 

ਤਮਸ੍। ਸੱਤ੍ਵ (ਸਤੋ) ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ 
ਗਿਆਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾ ਵਿਚ ਪ੍ਧਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। 
ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜ ਉਪਰ ਜਾਂ ਉੱਥਾਨ ਵਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। 

ਰਜਸ੍ (ਰਜੋ) ਦਾ ਅਰਥ ਗਤਿ ਜਾਂ ਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 
ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਗਤਿਮਾਨਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਮਸ 

(ਤਮੋ) ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅੰਧਕਾਰ ਜਾਂ ਜੜਤਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦੋ 
ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸੈਚਾਲਨ ਦਾ ਨਿਰੋਧਕ ਅਤੇ ਅਧਰਮ, ਅਗਿਆਨ 

ਆਦਿ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈ। ਜਿਵੇ' ਤਿੰਨ ਡੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰੱਸੀ ਵੱਟੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਲਪੇਟੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 
ਤੌਗੁਣਾਂ ਵਿਚ ਸੈਸਾਰ ਖਚਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ` ਛੁਟਕਾਰਾ 
ਰਾਮ-ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦੁਆਰਾ ਸੈਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ- 
ਤਿਹ ਗੁਣਾ /ਤ੍ਰਿਭਵਣੁ /ਵਿਆ/ਪਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਮ/ਮ ਲੜ 
ਝੜਾ/ਇ / ਰਾਮ ਨਾਨ ਲੰਗ ਛੂਟੀਨ ਭਾਏ ਪੁਛਹਾ /ਗਿਆਨਨਆ 
ਜਾ/ਇ/(ਗੁ. ਗੋ. ੬੦੩)। 

ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਜਾਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਕ੍ਰਿਤੀ 
ਦੀ ਹਸਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਪ੍ਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ 
ਪਰਿਣਾਮ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ 
ਸਥਿਤੀ ਹੈ। 'ਜਪੁਜੀ” ਵਿਚ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ- 



ਗੁਣਵੰਤੀ, ਮਹਲਾ ੫ 

ਏਕਾ ਆਈ ਜ਼ਗ/ਤ /ਵਆਈ /ਤਿਾਨੈ ਚੌਲ ਪਰਵਾਣੁ / /ਏਕ 

ਸ਼ੰਸ਼ਾਰੰ।ਇਕਾ ਭੰਡਾਗਾਂ ਇਕਾ ਲਾਏ ਦਨਝਾਣੁ //ਜਿਵ /ਤਿਸ਼ ਭਾਵੈ 

ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫਰਮਆਾਣੁ /(ਗੁ. ਰੀ. ੭)। ਕਾਲਾਂਤਰ 

ਵਿਚ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ 

ਨੂੰ ਤੰਦੇਵਾਂ (ਵਿਸ਼ਣੂ , ਬ੍ਹਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ) ਦੁਆਰਾ 

ਅਭਿਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ- ਝੰ 

ਗਾਣ /#/ਮਿਆ ਅੰਧੁ ਹੈ ਮਾਇਆ ਮੰਹ ਗੁਝਾਰ/(ਗੁ. ਰ੍ . ੩੦); 

ਤੰ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਮੌਹ ਹੈ ਗੁਰਮਾਖ ਚਉਥਾ ਪਦੁ ਪਾਇ/(ਗੁ. 
ਰੀ੍. ੩੦)। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਥੇ-ਕਿਥੇ 

ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾ, 

ਵਿਵਹਾਰ, ਇੱਛਾ, ਭਾਵਨਾ ਆਦਿ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 

ਪ੍ਭਾਵ ਤੋਂ, ਸਾਂਖ੍ਯ ਸ਼ਾਸਤ੍ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਵਲ ਪੁਰਸ਼ (ਅਥਵਾ 

ਆਤਮਾ) ਮੁਕਤ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ 

ਕਈ ਉਲੇਖ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਦੇ ਪ੍ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਖੇਲ-ਪਸਾਰਾ ਦਸਿਆ ਗਿਆ 

ਹੈ। ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰੀ ਮਾਇਆ ਦਾ 

ਅੰਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਹੈ- ਰਜ ਗੁਣ ਤਮ ਗੁਣ ਸ਼ਤ ਗੁਣ ਕਹੀਆੰ 

ਇਹ ਤੰਗੀ ਸਭ ਆਇਆ / (ਗੁ. ਰੈ. ੧੧੨੩)। 

ਗੁਣਵੌਤੀ, ਮਹਲਾ ੫ : ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਉਚਾਰੀ ਗਈ 

ਤੇਰ੍ਹਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਰਚਨਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਰਚਿਤ 'ਸੁਚਜੀ' ਦੀ 

ਪਰੈਪਰਾ ਵਿਚ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ 

ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪੂਰਬ-ਅੱਧ ਵਿਚ ਜਿਗਿਆਸਾ ਨੂੰ 

ਪ੍ਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਅੱਧ ਵਿਚ ਜਿਗਿਆਸਾ 

ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਜਿਜ਼ੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 

ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਆਰੋਭ ਕਰਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਹੀ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 

ਹੈ-- ਜੰ ਟੀਲੈ ਗਰ ਸਖੜਾ /ਤਸੁ /ਨਂਵੇ ਨਿ/ਵ ਲਾਗਓਂ ਪਾਇ 

ਜਾਉਂ। 

ਗੁਪਾਲ : ਸ਼ਗਲ ੫/ਵਿਤ ਗਨ ਗਾਇ ਗਪਾਲ / (ਗੁ. ਰੀ. 

੨੦੨)। ਵੇਖੋਂ “ਗੋਪਾਲ'। 

ਗੁਰ ਗਿਰਾਰਥ ਕੋਸ਼ (ਪੁਸਤਕ) : ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਤਾਰਾ 

ਗੁਰਦਾਸ, ਭਾਈ (ਬਾਣੀ) 

ਸਿੰਘ ਨਰੋਤਮ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ “ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਰੋਤਮ, 

ਪੰਡਿਤ ।” 

ਗੁਰਦਾਸ, ਭਾਈ (ਬਾਣੀ) : ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੂਲ 

ਬੀੜ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪੁਸਿੱਧ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ 

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸੰਬੈਧੀ ਹੁਣ ਤਕ ਹੋਈ ਖੋਜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ- ਸੌਸਕ੍ਰਿਤ 

ਸਲੋਕ , ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਲਿਖੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਜ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ 

ਲਿਖੇ ਕਬਿੱਤ-ਸਵੈਯੇ । ਰ 

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ ਛੇ ਹੈ ਜੋ 

ਅਨੁਸ਼ਟੁਪ ਛੰਦ-ਜਾਤਿ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 

ਸਰੋਤ ਮਹਾਕਵੀ ਸੈਤੋਖ ਸਿੰਘ ਰਚਿਤ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਦੀ 

7ਵੀਂ ਰਾਸ (ਅੰਸੁ 4, 51) ਹੈ ਜਿਥੇ ਮਹਾਕਵੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ 

ਕਿ ਕੁਝ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਪੁਰਾਤਨ ਨਾਂਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਤੇ “ਵਾਹਿਗੁਰੂ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ 

ਮਹਾਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਬਾਰੇ ਪੁਛਿਆ ਤਾਂ ਭਾਈ 

ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ “ਵਾਹਿਗੁਰੂ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅੱਖਰ-ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ 

ਪੌਰਾਣਿਕ ਸੈਦਰਭ ਵਿਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪਉੜੀ ਵਿਚ 

ਵੀ “ਵਾਹਿਗੁਰੂ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਵਾਰਾਂ : ਆਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਾਂ 

ਲਿਖਿਆਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਕ-ਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 

39 ਹੈ, ਪਰ ਪਰਵਰਤੀ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ 40ਵੀ' ਵਾਰ ਵੀ 

ਆਖ਼ੀਰ ਉਤੇ ਲਿਖੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਂਸ਼ 

ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਕਾਲਿਫ਼, ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿਘ ਨਾਭਾ, 

ਗਿਆਨੀ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਪੰਡਿਤ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ 

ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ 

ਭਾਵ, ਭਾਸ਼ਾ-ਸ਼ੈਲੀ, ਛੋਦ-ਪ੍ਬਧ ਆਦਿ ਤੱਥ 39 ਵਾਰਾਂ ਨਾਲ 

ਨਿਕਟ ਸਮੀਪਤਾ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ 

“ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ੬”ਦੀ ਇਕ ਟੂਕ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 

ਹੈ- ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਮਮ ਆਮੱਗਆ ਕਾਗੀਂ / ਵਾਨ ਚਾਲਾਸ ਰਚੋਂ ਸ਼ਖਾ 

ਕਾਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 40 ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਡਾ. ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੱਗੀ ਦੁਆਰਾ 

ਸੰਪਾਦਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸੈਸਕਰਣ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, 

ਪਟਿਆਲਾ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। 

ਜਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਦ 
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ਅਤੇ ਕਿਥੇ ਕੀਤੀ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ 
ਤੋ' ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਅੰਦਰਲੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ 
ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ / ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਾ ਰਚਨਾ-ਕਾਲ 
ਵਿਚਾਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ 
ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਧਿਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ 

ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਨਮਸਾਖੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਈ 

ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ 
ਦੇ ਸੈਪਾਦਨ (1604 ਈ.) ਤੋ ਬਾਦ ਜਨਮਸਾਖੀ ਜਾਂ ਗੋਸਟਿ 
ਦੀ ਸਹੀ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 
ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਨਾਂ 'ਗਿਆਨ ਰਤਨਾਵਲੀ” ਵੀ ਪ੍ਚਲਿਤ ਸੀ। 
ਛੋਵੇ' ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ 48ਵੀਂ ਪਉਡੀ 
ਵਿਚਲੇ ਇਕ ਉਲੇਖ (ਦਲ ਭਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵਡ ਜੋਧਾ 
ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ”) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਚਨਾ-ਕਾਲ 
ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੁਗ਼ਲ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ (ਸੈਨ 
1628 ਈ.) ਤੋਂ ਬਾਦ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਪਉੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 
ਯੁੱਧ-ਉਪਰੈਤ ਲਿਖ ਕੇ ਆਖ਼ੀਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। 

ਇਸ ਵਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੇ ਹੋਰ ਵਾਰਾਂ (ਅੰਕ 3, 
13, 24, 26, 38, 39) ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ 
ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਉਲੇਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਵਾਰਾਂ ਛੇਵੇ' ਗੁਰੂ 
ਦੇ ਗੱਦੀ ਉਤੇ ਬੈਠਣ (ਸੰਨ 1606 ਈ.) ਤੋ' ਬਾਦ 
ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਯਾਰ੍ਹਵੀਂ ਵਾਰ ਵਿਚ ਛੇਵੇਂ 
ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ 
ਵਾਰ ਵੀ ਸੈਨ 1628 ਈ. ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੀ ਰਚਨਾ 
ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ 
ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ-ਸਾਧਨਾ ਰਾਹੀ' ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਸ ਖਟ ਲਿਆ 
ਹੋਵੇਗਾ। ਮੀਣਿਆਂ ਸੈਬੰਧੀ ਲਿਖੀਆਂ ਦੋ ਵਾਰਾਂ (26 ਅਤੇ 
36), ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਗੁਰੂ ਰ੍ਰੰਥ ਸੈਪਾਦਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ 
ਗਈਆਂ ਹੋਣ। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 
ਛਡ ਕੇ ਅਧਿਕਾਂਸ਼ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਗੰਥ-ਸੈਪਾਦਨ (ਸੰਨ 
1604 ਈ.) ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਪਰਾਕੂਮਾਂ 
ਦੌਰਾਨ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਭਾਈ 
ਗੁਰਦਾਸ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤ-ਕਾਲ (1637 ਈ.) ਤਕ 
ਰਚਨਾ-ਪ੍ਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਰਝੇ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ 
ਸਰਗਰਮ ਸਮਾਂ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕ ਚੁਕਿਆ 
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ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ 
ਸੰਪ੍ਦਾਈ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਖੰਡਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਗੁਰੂ 
ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ “ਗੁਰਬਾਣੀ 
ਦੀ ਕੁੰਜੀ' ਹੋਣ ਦਾ ਗੌਰਵ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਸੀ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਚਾਰਾਤਮਕ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ 
ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 
ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਅਵਸਰਾ ਉਤੇ ਤਦ-ਵਕਤੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ 
ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਤੌ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਿਆਂ ਗਈਆਂ 
ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈਆਂ 
ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਾਦ ਵਿਚ ਕਵੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੁਮ ਪੁਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਪੂਰਵਾਰਧ ਦੀਆਂ 
ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਅਤੇ 
ਉਤਰਾਧ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨੁਰੂਪ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਭਵ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਜ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਬਿੱਤ-ਸਵੈਯੇ 
ਲਿਖਣ ਕਾਰਣ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਿਤ ਹੋਣ ਵੇਲੇ 
ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬ੍ਰਜ-ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੁਝ ਪ੍ਭਾਵ ਰਿਹਾ 
ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਦ ਵਿਚ ਉਹ ਘਟਦਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਕਬਿਤ-ਸਵੈਯੇ : ਤਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 

ਦੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁਜ-ਭਾਸ਼ਾ 
ਵਿਚ ਕਬਿੱਤ-ਸਵੈਯੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਲ ਕਿਤਨੇ 
ਕਬਿਤ-ਸਵੈਯੇ ਲਿਖੇ? ਇਹ ਤੱਥ ਅਜੇ ਅਨਿਸਚਿਤ ਹੈ। ਸੈਨ 
1940 ਈ. ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੁਲ 556 
ਕਬਿਤ-ਸਵੈਯੇ ਛਪੇ ਹੋਏ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਪੁਰਾਤਨ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ 
ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੁ ਅਧਿਕ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਪਰ “ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ' 
ਦਾ ਸੈਪਾਦਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 556 ਤੋਂ ਅਧਿਕ 
ਕਬਿੱਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੈਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੈਕੇਤ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 
ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿਚ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਕਬਿੱਤਾਂ ਦਾ ਭਾਵ-ਅਨੁਵਾਦ ਰਾਸ 7 (ਅੰਸੁ 4, 
61-62 ਅਤੇ ਅੰਸੁ 5, 39-40) ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਪਹਿਲਾਂ ਛਪੇ 
ਕਬਿਤਾਂ ਦੇ 520, 527 ਅਤੇ 528 ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ 
ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕਬਿੱਤ ਦਾ ਮੂਲ 
ਰੂਪ ਅਜੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਕਬਿੱਤਾਂ 
ਦੀ ਅਧਿਕ ਸੋਖਿਆ ਹੋਣ ਦੀ ਸੈਭਾਵਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰ 
ਦਿੱਤੀ। 
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ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯਤਨ ਕਰ ਕੇ 119 ਕਬਿੱਤ 

ਹੋਰ ਲਭ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 556 ਕਬਿਤਾਂ ਤੋ' ਅਗੇ ਦੂਜੇ 
ਸਕੰਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 

ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 675 ਹੋ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਕਬਿੱਤਾਂ 

ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਵਿਚ ਨਿਕਟ-ਸਮਾਨਤਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

675 ਛੰਦਾਂ ਵਿਚੋਂ 648 ਕਬਿੱਤ ਹਨ, ਬਾਕੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿਨ 

ਸਵੈਯੇ, ਅੱਠ ਦੋਹਰੇ , ਅੱਠ ਸੋਰਠੇ ਅਤੇ ਅੱਠ ਛੰਤ ਹਨ। ਇਸ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਕਬਿੱਤ ਲਿਖੇ 

ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ “ਕਬਿੱਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ” 

ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਇਹ ਕਬਿੱਤ ਕਦ ਅਤੇ ਕਿਥੇ ਲਿਖੇ ਗਏ? ਇਸ ਬਾਰੇ 

ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਮਤ ਪ੍ਚਲਿਤ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਮਤ 
ਅਨੁਸਾਰ ਕਬਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਉਦੋਂ ਹੋਈ , ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ 

ਦੇ ਪ੍ਚਾਰ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 
ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ 
ਭਾਉ-ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਹੀ ਰਸਾਸੁਆਦਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ 

ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਸੀ। 

ਦੂਜੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਬਿੱਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 

ਮੁੱਢਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰੰੜ੍ਹ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ 
ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕਬਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ 

ਭਾਵ ਅਤੇ ਵਿਯੋਗ ਦੇ ਸਲ ਇਸ ਗੱਲ ਵਲ ਸੈਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਕਿ ਇਹ ਕਬਿੱਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹਨ ਜਦੋ ਭਾਈ 

ਗੁਰਦਾਸ ਗੁਰੂ-ਚਰਣਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਤੋ' ਦੂਰ ਸਨ। ਅਤੇ, ਚੂੰਕਿ 
ਪ੍ਚਾਰ ਲਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਗਰਾ, ਬਨਾਰਸ ਆਦਿ ਥਾਂਵਾਂ 

ਉਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੀਹ ਵਿਯੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ 

ਅਤੇ ਕੀਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਕਬਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 

ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਰਚੇ ਗਏ ਸਨ। 

ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਬਿੱਤ ਇਕ ਸਮੇ' ਜਾਂ ਇਕੋ ਥਾਂ ਉਤੇ 

ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਲੜੀ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦੇ 

ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਹਿਰਾਂ 
ਹਨ ਜੋ ਮਹਾਕਵੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ 

ਵਿਚ ਉਠੀਆਂ ਭਾਵ-ਤਰੈਗਾਂ ਵਲ ਸੈਕੇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਸਥੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ-- ਵਿਆਖਿਆ-ਪ੍ਧਾਨ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ-ਪ੍ਧਾਨ। 
ਵਿਆਖਿਆ-ਪ੍ਧਾਨ ਉਹ ਕਬਿੱਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਪ ਨੇ 
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ਹੈ। ਅਨੁਭਵ-ਪ੍ਧਾਨ ਵਰਗ ਵਿਚ ਉਹ ਕਬਿੱਤ ਰਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ 

ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਪ ਨੇ ਨਿਜੀ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨ ਕਿਸੇ 

ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 

ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਰਹ ਦੀ ਤੜਪ ਤਕ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਇਸ ਵਰਗ 

ਵਿਚ ਰਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਕਬਿੱਤ ਇਤਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਤੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਕਿਉਂ 

ਨ ਹੋਂ ਸਕੇਂ , ਜਿਤਨੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਈਆਂ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ 

ਪ੍ਰਮੁਖ ਕਾਰਣ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬੈਧਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਜ-ਭਾਸ਼ਾ 

ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਚੂੰਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਮਤਿ- 

ਸਭਿਆਚਾਰ, ਰਹਿਤ-ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਭਗਤੀ-ਭਾਵਨਾ ਦਾ 

ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ, ਸਿੱਖ- 

ਸਾਧਕਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਪ੍ਚਾਰਕਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵ 

ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਭਾਈ 

ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੇ ਸੈਵੇਦਨਾਤਮਕ ਪੱਖ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ 

ਕਰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸੈਭਵ ਹੈ। ਬਿਰਹੋਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 

ਦਾ ਸਫਲ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬਿੱਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਹੀ ਢੰਗ 

ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। 

ਗੁਰਦਾਸ, ਭਾਈ ( ਵਿਅਕਤਿਤਵ) : ਆਮ ਗੁਰਮਤਿ ਅਤੇ 

ਸਿੱਖ-ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰ ਵਕਤਾ ਵਜੋ 

ਸਿੱਖ-ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਉਭਰੇ ਹਨ। ਆਪ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 

ਦੇਵ ਦੀ ਸਰਪ੍ਸਤੀ ਵਿਚ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ 

ਬੀੜ ਸੈਨ 1604 ਈ. ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਮਤਿ ਜਾਂ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਰਵਾਇਤ 

ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਕਾਵਿ-ਰਚਨਾਵਾਂ 

ਨੂੰ “ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ” (ਵੇਖੋ) ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। 

ਆਪ ਦੀ ਜਨਮ-ਤਿਥੀ ਅਤੇ ਜਨਮ-ਸੈਮਤ ਬਾਰੇ 

ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਮਤ-ਭੇਦ ਹੈ। ਸਬੂਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਜਨਮ ਸੰਨ 1543-1553 ਈ. 

(1600-1610 ਬਿ.) ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ 

ਵਿਦਵਾਨ ਸੈਨ 1551 ਈ. (1608 ਬਿ.) ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 

ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ 

ਛਿੱਥਰ ਰਚਿਤ “ਬਸਾਵਲੀਨਾਮਾ ਦਸਾਂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਾ” 

(ਚਰਣ 5/100) ਵਿਚ ਆਪ ਦਾ ਜਨਮ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ 

ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ, ਈਸ਼ਰ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਗਿਲਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ 
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ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਪ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਸੈਤਾਨ ਸਨ। 

ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਆਪ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਦਾ 
ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ 12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਾਤਾ 
ਵੀ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੁਆਰਾ 
ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਸਾਉਣ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਭੱਲਾ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਉਥੇ ਹੀ 
ਆ ਵਸਿਆ। ਉਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਵਿਦਿਆ ਪਾਪਤ 

ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਨੋਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਗ੍ੰਥਾਂ ਦਾ 

ਰੈਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਵਿ-ਸ਼ਾਸਤੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ 

ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਪਤ ਸੀ। ਆਪ ਦੇ 

ਮਿਲਦਾ। ਆਪ ਜੀਵਨ-ਭਰ ਗੁਰੂ-ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। 

ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਪ੍ਚਾਰ ਲਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ 

ਆਗਰਾ ਅਤੇ ਬਨਾਰਸ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਪ ਲਖਨਊ 
ਅਤੇ ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ ਵੀ ਰਹੇ । ਜਦੋਂ ਸੇਨ 1581 ਈ. (1638 

ਬਿ.) ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬ੍ਰਹਮਲੀਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਪ ਗੁਰੂ 
ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਰਾਮਦਾਸ ਪੁਰ) 

ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਗਏ। ਉਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਵੱਡੇ 
ਭਰਾ ਪ੍ਿਥੀਚੋਦ ਦੁਆਰਾ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਬਖੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੇ 
ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ-ਦਰਬਾਰ 

ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੈਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ 
ਚਲਾਈ। 

ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਬਾਣੀ-ਸੈਕਲਨ ਦਾ 

ਉਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਲਿਖਾਰੀ ਵਜੋਂ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ 

ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੈਨ 1604 ਈ. (1661 ਬਿ.) ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੰਥ 

ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੂਲ ਬੀੜ ਲਿਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਸੈਨ 1606 

_ ਈ. ਵਿਚ ਪੰਚਮ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਦ ਆਪ ਛੇਵੇਂ' ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ 

ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁਚਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ। 

ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ 

ਵਿਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਪਿਛੋਂ ਗੁਰੂ-ਦਰਬਾਰ 
ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੈਭਾਲੀ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਪ੍ਚਾਰ 

ਜਾਰੀ ਰਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ-ਦਰਸ਼ਨਾਂ 

ਲਈ ਗਵਾਲੀਅਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ । ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗਵਾਲੀਅਰ 

ਤੱ ਪਰਤ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮੈਦ ਦੀ 

ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਦਾ 

ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ 

ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ 

ਗੁਰਦੁਆਰਾ 

ਸੈਭਾਲੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ (ਸੈਨ 1631 ਈ.) ਤੋ ਬਾਦ 

ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ-ਗੱਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁਖ ਵਿਵਸਥਾਪਕ ਬਣਾਇਆ 
ਗਿਆ। 

ਆਪ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਬਾਰੇ ਅਨੇਕ ਸੈਨ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ, 

ਪਰ ਅਧਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਤੱਥ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਨ 1637 ਈ. 

(1694 ਬਿ.) ਵਿਚ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਆਪ 

ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਦਵਾਨ, ਤੀਖਣ ਸੋਚਵਾਨ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਪ੍ਚਾਰਕ 

ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਕਵੀ ਸਨ। 

ਗੁਰਦੀਖਿਆ : ਵੇਖੋ “ਗੁਰਮੰਤੁ/ਗੁਰਮੰਤ੍'। 

ਗੁਰਦੁਆਰਾ : ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ 'ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ” 
ਜਿਸ ਸਰਬ-ਸਾਂਝੇ ਸਥਾਨ ਵਿਚ ਗੁਰੁ ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ-ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿਚ “ਗੁਰਦੁਆਰਾ” 

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਤੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤਕ 

ਸਿੱਖ-ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਸਾਰ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਥਾਨ ਨੂੰ 

ਧਰਮਸਾਲ/ਧਰਮਸਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ 

ਉਲੋਖ ਜਨਮਸਾਖੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 
ਦੇਵ ਨੇ ਵੀ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਧਰਮ-ਧਾਮ ਦੇ ਬੈਨ੍ਹਣ 

ਦਾ ਸੈਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ-- # ਝੀ ਸ਼ਚੁ ਧਰਮਸਾਲ ਹੈ / ਗੁਰਸਿਖਾ 
ਲਹਦਾ ਭਾਲ ਹੰ / ਪੰਡ ਧੋਵਾ ਖਾ ਛੇਰਦਾ /ਤਿਸ਼ /ਨੇਂਵ /ਨਿਂਵ 

ਲਗਾ ਪਾਇ ਜਾਓਂ /(ਗੁ. ਰੀ. ੭੩)। 

ਚੂੰਕਿ ਉਦੋਂ ਤਕ ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੈਪਾਦਨ ਨਹੀਂ 

ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਧਰਮਸਾਲ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਉਸ ਖੋਤਰ 

ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਮਸੈਦ ਹੀ 'ਸੈਗਤ” ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਦੇ ਸਨ 

ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਜਿਗਿਆਸਾ ਲਈ ਗੁਰ-ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ 

ਸਨ। 'ਸੈਗਤ” ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਕਰਕੇ “ਧਰਮਸਾਲ” ਨੂੰ 'ਸੈਗਤ” 

ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ 

ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਕਈ ਗੁਰੂ-ਧਾਮ ਵੱਡੀ ਸੈਗਤ, ਛੋਟੀ ਸੈਗਤ, 
ਆਦਿ ਨਾਂਵਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ। 

ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋ “ਧਰਮਸਾਲਾ” ਜਾਂ 

“ਸੈਗਤ' ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ” ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਨਾਮਾਂਤਰ ਹੋਦਾ 

ਗਿਆ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਧਰਮ-ਉਪਦੇਸ਼, 

ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ, ਕੀਰਤਨ, ਸੇਵਾ ਆਦਿ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ 

ਹੋਣ ਲਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨੇਕ ਪੁਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ, 

ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ 
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ਵੀ ਉਦਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ 

ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਟਕਸਾਲਾਂ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਲੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ 

ਲਗੇ। ਇਹੀ ਵਿਦਿਆਲੇ ਕਈਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨਾਲ 

ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਲਈ ਨਿਵਾਸ 

ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਲਗੇ। ਹੁਣ 'ਗੁਦੁਆਰਾ' ਸ਼ਬਦ 

ਸਿੱਖ-ਧਰਮ ਦੀ ਉਸ ਟਕਸਾਲ ਲਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ 

ਹੈ ਜਿਥੇ ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ-ਜਿਗਿਆਸੁ 

ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ 

ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ-ਯੁਗਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਵ ਦੁਆਰਾ ਮੂਲ-ਮੰੜ੍ਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ 

ਤੋਂ ਆਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ-ਮੰਤ੍ੁ ਵਿਚ ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਜੋ 

ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਵਾਲੀ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹਰ 

ਕਿਸੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ 

ਪ੍ਸ਼ਨ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਸਾਧਨ 

ਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ? 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਇਸ ਜਿਗਿਆਸਾ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ 

ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ 'ਗੁਰ-ਪ੍ਸਾਦਿ” ਉਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਜਾਂ ਮਿਹਰ ਦੁਆਰਾ। ਇਹ 

ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਮੂਲ-ਮੰਤ੍ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਗਈ, ਸਗਾ' 

ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਕਿਸੇ ਨ ਕਿਸੇ 

ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੋਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 

ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ 

ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ਉਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ- ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਹਾਰ 

ਪਾਈਆ ਮਤੁ ਕੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾ/ਹ/ (ਗੁ. ਰੋ. ੯੩੬); ਗਰ 

ਪਰਸ਼ਾ/ਦ ਰਤਨੁ - ਹ/ਠ ਲਾਭੰ ਮਿਟੈ ਆਗਿਆਨ ਹੋ/ਇ 

ਓਜੀਆਰਾ /(ਗੁ . ਰੋ .੩੨੫੩)। 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮਠੁਂਖ ਦੇ 

ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਰਮ-ਮਨੌਰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਰੂਪ ਦਾ ਚਿਤਰਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਬੜੀ ਸ਼ਿਦਤ 

ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੇ 

ਆਪ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ 

ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਣ 

ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੋਹ-ਪਾਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 

ਗੁਰਬਾਣੀ-ਉੱਚਾਰਣ 

ਗੁਰੂ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖ਼ੁਦ ਵਸਦਾ ਹੈ- /ਸ਼ਨ ਸਾੱਤਿਗਰ /ਕਾਨੰ 

ਨ ਪਇਓ /ਝਨੁ ਸਾਤਿਗਰ /ਕਾਨੰ ਨ ਪਇਆ /ਸਤਿਗੁਰ /ਵਿਾਚਾ 

ਆਪੁ ਗੱਖਿਓਨ ਕ/ਨੇ ਪਰਗਟੁ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ ।/ ਸਤਿਗੁਰ 

ਮਿਲਿਐ ਸ਼ਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ /ਜਿਨਿ /ਵਿਚਹੁ ਮਹ ਚਕਾ/ਇਆ / 

(ਗੁ. ਰੀ. ੪੬੬)। ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ 

ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ-- ਨਦਾਡਿ ਕਰਹ ਜੇ ਆਪਣਾਂ ਤਾ ਨਦਗਾੀ 

ਸਾਤਿਗੁਰ ਪਇਆ /(ਗੁ. ਰੀ. ੪੬੫)। 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਹਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ 

ਰਾਹੀ' ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ 

ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਹਮ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਇਕੋ ਸੱਤਾ ਦੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ 

ਰੂਪ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦਾ ਸਥੂਲ 

(ਸਰੀਰਧਾਰੀ) ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੂਖਮ (ਨਿਰਗੁਣ) 

ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ 'ਗੁਰੂ" ਅਤੇ 'ਪ੍ਰਸਾਦ । 

ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ (ਪੁਸਤਕ) : ਇਹ ਗੰਥ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ 
ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਸੈਨ 1900 ਬਿ. (ਸੈਨ 1843 ਈ.) ਵਿਚ 

ਸੰਪੂਰਣ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਵੀ ਨੇ ਇਸ ਗਰੰਥ ਦੀ ਤੀਜੀ ਰਾਸ 

ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੈਪਾਦਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ 

ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਸੂਚਨਾ (ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਾਲੀਆਂ 

ਪੋਥੀਆਂ ਸਮੇਤ) ਦਾ ਆਧਾਰ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰਵ-ਵਰਤੀ ਸਾਹਿਤ/ 

ਇਤਿਹਾਸ ਗੰਥ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ “ਗੁਰਬਿਲਾਸ 

ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ੬” ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਰਣ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਕਵੀ ਨੰ 

ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਵਰਤੀ ਹੈ ।ਰਾਗ-ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਬਾਣੀ 

ਨ ਮੰਨਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਇਸ ਗੰਥ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਈ 

ਪ੍ਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ-ਉੱਚਾਰਣ : ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉੱਚਾਰਣ ਕਿਸ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ? ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦ ਸੈਨ 1975 ਈਂ. ਤਾਂ 

ਬਾਦ ਚਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਆਰੰਭ ਐਮਿਤਸਰ ਵਿਚ ਹੋਏ 

ਇਕ ਪਾਠ-ਬੋਧ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿਤ ਸਿੰਘ 

ਦੇ ਆਰੰਭਿਕ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਬਾਦ 

ਵਿਚ 'ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਪਤ੍ਰਿਕਾ' ਸਤੰਬਰ 1979 ਵਿਚ ਛਪਿਆ 

ਸੀ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ-ਉੱਚਾਰਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ 

ਵਰਤਮਾਨ ਉੱਚਾਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਦਾ ਸੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

ਪਿੰਸੀਪਲ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ “ਗੁਰਬਾਣੀਂ 

ਸੈਪਾਦਨ ਨਿਰਣੈ” ਵਿਚ ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ 

ਪੁਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਧਾਰਣਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸ. ਇੰਦਰ 
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ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ, ਸਥਾਨਕ ਕਮੇਟੀ ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ 
ਦੀਵਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ 

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਪੁਸਤਕ 
(“ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ”) ਸੈਨ 1985 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 

ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਦਬ ਜਿਹਾ ਗਿਆ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਚਾਰਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਨਕਤੇ 
ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ 
ਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਦਾ ਤੋਂ 
ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਇਸ 
ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 
ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਬਾਣੀ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ (ਜਨਮ ਸੰਨ 
1173 ਈ.) ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ (ਮ੍ਰਿਤੂ ਸੈਨ 1675 ਈ.) 
ਤਕ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸੌ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਵਿਚ ਪਸਰੀ ਹੋਈ 
ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਉੱਚਾਰਣ ਵਿਚ 
ਅੰਤਰ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ 
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ-- ਧੂਨਿ, 
ਵਿਆਕਰਣ , ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਰੂਪ ਅਤੇ ਅਰਥ-- ਵਿਚ ਰੂਪਮਾਨ 

ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਉੱਚਾਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਮੁਖ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਤਿੰਨ ਹਨ। 
ਇਕ ਹੈ ਧੂਨਿ ਸੰਬੈਧੀ। ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਧੂਨਿ-ਵਿਉਂਤ 
ਅਜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ 

ਅਤੇ ਜੋ “ਗੁਰਮੁਖੀ” (ਵੇਖੋ) ਅਖਵਾਈ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ 
ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਥ ਸੀ। 
ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਕੋ-ਇਕ 
ਅਜਿਹਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਰਚੈਤਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਨੇ 
ਸਹੀ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਸੈਪਾਦਿਤ ਕੀਤਾ। 

ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈੱਦੇ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਪਾਦਨ ਕਾਰਜ ਸਾਹਿਤ-ਸੋਸਾਰ ਦੀ ਇਕ ਬੇਮਿਸਾਲ 
ਅਤੇ ਅਭੁਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ-ਕਾਲ ਵਿਚ 'ਸ” ਅਤੇ 'ਜ” 
ਅੱਖਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਨੁਕਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਅਰਬੀ, ਫ਼ਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ 
ਉੱਚਾਰਣ-ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਦਾ 'ਸ਼” ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਪ੍ਵਾਨ ਨਹੀਂ 
ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਮੱਧ-ਯੁਗੀਨ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਵੀ 
'ਸ਼' ਦੀ ਥਾਂ 'ਸ” ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 
ਵੀ 'ਸ” ਅਤੇ “ਜ” ਹੇਠਾਂ ਨੁਕਤੇ ਲਗੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। 

<< 

੍ ਗੁਰਬਾਣੀ-ਉੱਚਾਰਣ 

ਜਾਰਜ ਸੀਅਰਸਨ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ “ਲਿਗੁਇਸਟਿਕ 

ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ” ਦੀ ਨੌਵੀਂ ਜਿਲਦ ਵਿਚ 'ਸ”, 'ਜ” 

ਬਿਨਾ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਦੇਵਨਾਗੀ ਦੇ 

ਪੇਟ-ਚੀਰੇ 'ਸ਼ ਲਈ “ਖ” ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 
ਫਲਸਰੂਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵਰਤੇ “ਸ' ਅਤੇ “ਜ' ਦਾ ਉੱਚਾਰਣ 
ਪੁਰਾਤਨ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨਾ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਅਰਬੀ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੀ 
ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਨ ਕਿ ਧੂਨੀਆਂ। 

ਗਿਆ। 

ਉੱਚਾਰਣ ਸੈਬਧੀ ਦੂਜੀ ਸਮਸਿਆ ਹੈ ਨਾਸਿਕਤਾ ਦੀ। 
ਪੁਰਾਤਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਨਾਸਿਕਤਾ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਘਟ ਸੀ। 

ਬਿੰਦੀ-ਟਿੱਪੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੌਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਜਿਥੇ 
ਲੌੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ 
ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ 
ਲਹਿੰਦੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਭਾਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਤੇ ਅਧਿਕ ਹੈ। 
ਲਹਿੰਦੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਾਸਿਕਤਾ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹੈ। ਇਸ 
ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਨਾਸਿਕਤਾ ਦੀ ਘਟ ਵਰਤੋ ਹੋਣਾ 
ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿੰਦੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ 
ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਧਿਕ ਨੇੜੇ 
ਆਉਂਦੀ ਗਈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਇਸ ਵਿਚ ਨਾਸਿਕਤਾ ਦੀ 
ਮਿਕਦਾਰ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣਾ ਨੂੰ ਨਾਸਿਕਤਾ 
ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਵਾਜਬ ਹੈ। 

ਤੀਜੀ ਸਮਸਿਆ ਹੈ ਸ਼ਾਬਦਾਂਤਿਕ ਸਿਹਾਰੀ ਅਤੇ 
ਐੱਕੜ ਦਾ ਉੱਚਾਰਣ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 
ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਉਤੇ 'ਹ੍ਸੂ ਸੂਰ'-ਸਿਹਾਰੀ ਅਤੇ ਔਂਕੜ-- 
ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੰਸੀਪਲ 
ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 
ਸ਼ਬਦਾਂਤਿਕ ਸਿਹਾਰੀ ਅਤੇ ਐੱਕੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਆਕਰਣ 
ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਿਭਕਤੀ 
(ਕਾਰਕ ਚਿੰਨ੍ਹ) ਪਰੈਪਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਇਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 
ਵਰਤੋ' ਅਰਥ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਹੋਈ ਦਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ 
ਸਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪਾਕ੍ਹਿਤ 
ਅਤੇ ਅਪਵ੍ਰੰਸ਼ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ 
ਸ਼ਬਦਾਂਤਿਕ ਮਾੜ੍ਾਵਾਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪਰੈਪਰਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ 
ਲਿਖਿਆ ਓਹੀ ਕੁਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉੱਚਾਰਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ 



ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਾਵਿਗਤ ਆਤਮਾ , 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਚਾਰਣ ਵਿਚ ਜਿਸ ਐਸ਼ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੋਵੇ , ਉਸ 

ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ 

ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂਤਿਕ ਮਾਤਾਵਾਂ ਵੀ ਉਸ 

ਵੇਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਚਾਰਣ ਅਨੁਰੁਪ ਹਨ। ਲਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ 

ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਉਤੇ ਭਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਗੁਰੂ-ਕਾਲ ਵੇਲੇਂ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਅਧਿਕ ਸੀ। ਲਹਿੰਦੀ 

ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪ੍ਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 

ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂਤਿਕ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਉਸ 

ਵਕਤ ਦੇ ਉੱਚਾਰਣ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ। 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਚਾਰਣ ਲਿਖਤ 

ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋੱ 

ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਲੈਣਾ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ 

ਪ੍ਰਤਿ ਬੇਰੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੈਘਨ ਹੈ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਾਵਿਗਤ ਆਤਮਾ : ਇਸ ਦਾ ਸੈਬੈਧ 
ਭਾਰਤੀ ਕਾਵਿ-ਸ਼ਾਸਤ੍ ਨਾਲ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਵਿ-ਸ਼ਾਸਤ੍ੁ ਵਿਚ 
ਕਾਵਿ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੋ` ਭਾਵ ਹੈ ਕਾਵਿ-ਸੌਂਦਰਯ ਜਾਂ 

ਕਾਵਿ-ਚਮਤਕਾਰ। ਇਸ ਚਮਤਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਆਧਾਰ ਹੈ? ਇਸ 

ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਚਾਰਯਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ 

ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਧਾਂਤ ਘੜੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 

ਅਗੋਂ ਛੇ ਕਾਵਿ-ਸੰਪ੍ਦਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ, 

ਰਸ, ਅਲੈਕਾਰ, ਰੀਤੀ, ਧੂਨੀ, ਵਕ੍ਰੈਂਕਤੀ ਅਤੇ ਅੰਚਿਤ੍ਯ। 

ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰਸ, ਧੂਨੀ ਅਤੇ ਔਚਿਤ੍ਯ ਦਾ 

ਦਾ ਸੈਬੈਧ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਅੰਦਰਲੇ ਤੱਤ੍ਰ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਤਿੰਨ 

ਬਾਹਰਲੇ ਤੱਤ੍ਰ ਹਨ। ਆਚਾਰਯਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਬੜੀ ਲੈਮੀ ਅਤੇ 

ਡੂੰਘੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਰਸ ਨੂੰ ਕਾਵਿ ਦੀ ਆਤਮਾ ਮੰਨਣ 

ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਰਸ-ਸਿਧਾਂਤ/ਸੈਪਰਦਾਇ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਵਿ-ਤੱਤ੍ਰਾਂ ਦੇ 

ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛਿਆਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ 

ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 

ਰਸ-ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਣੀ ਖੋਜ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਟੂਕ ਦੇ ਕੇ ਨੌਂ ਰਸਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਾਣੀ 

ਵਿਚ ਦਰਸਾਈ ਹੈ । ਪਰ ਜੇ ਰੈਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ 

ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸ ਆਪਣੀ ਪੁਰਣਤਾ ਨੂੰ 

ਪਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੇਵਲ ਨਿਰਵੇਦ, ਘਿਰਣਾ, ਅਸਚਰਜ, 
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ਸ਼ੋਕ, ਕੋਂਧ, ਉਤਸਾਹ ਆਦਿ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਚਿਤ੍ਣ ਹੋਇਆ 

ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰਸ 

ਦਾ ਕੇਵਲ ਆਭਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਰਸ ਕੁਝ 

ਅਧਿਕ ਉਘੜੇ ਹਨ, ਇਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜ£.ਸ਼ਾਂਤ। ਪਰ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਰਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਈ “ਭਗਤੀ ਰਸ” ਵਿਚ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅੰਗੀ ਰਸ ਜਾਂ 

ਪ੍ਧਾਨ ਰਸ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਅੰਗੀ ਰਸ ਭਗਤੀ-ਰਸ ਹੈ, 

ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਰਸ ਹਨ। ਭਗਤੀ-ਰਸ ਨੂੰ 
ਭਰਤ ਮੁਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਡਿਤ-ਰਾਜਗਨ-ਨਾਥ ਤਕ ਸੈਸਕਿਤ 

ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਮੁਖ ਆਚਾਰਯ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤ੍ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਨਹੀਂ 

ਮੰਨਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਤੀ-ਰਸ ਦਾ ਸਥਾਈ 
ਭਾਵ 'ਬ੍ਰਹਮ-ਰਤਿ' ਸ਼ਿੰਗਾਰ-ਰਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿੰਗਾਰ-ਰਸ ਵਿਚ ਤਾਂ 

ਆਸ਼੍ਯ ਅਤੇ ਆਲੈਬਨ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਪਰ 
ਭਗਤੀ-ਰਸ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਇਸ਼ਟ-ਦੇਵ 

ਤਾਂ ਭਾਵ ਜਾਂ ਕਲਪਨਾ ਵਿਚ ਹੀ ਲੁਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 

ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਸੈਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਰਾਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮ 

ਜਾਂ ਮੂਰਤੀ ਦੋਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ-ਆਲੰਬਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ 

ਇਕ ਨਿਰਾਧਾਰ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਸਥੂਲ ਅਤੇ ਅਚੇਤਨ ਹੈ। ਇਸ 
ਲਈ ਰਸ ਦੀ ਪੂਰਣ ਸਾਮਗੀ ਭਗਤੀ-ਰਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ 

ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਣ ਰਸ ਨਹੀਂ। 

ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਉਲਟ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਦ੍ੜ੍ਹਤਾ 

ਪੂਰਵਕ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਰਸ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਰੈਪਰਾਗਤ 
ਰਸਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਦਸਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਂਤ-ਰਸ 

ਨੂੰ ਵੀ ਭਗਤੀ-ਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਗਤੀ ਹੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਰਸ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਸ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗ 

ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਰਸ-ਆਭਾਸ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਪੁਰਵਕ ਵਿਚਾਰੀਏ 

ਤਾਂ ਈਸ਼ਵਰੀ “ਰਤਿ” (ਪੰਮ) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਵਿ 

ਭਗਤ-ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ 

ਮਗਨਤਾ, ਲੀਨਤਾ ਜਾਂ ਸੁਰਤਿ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿਰਜਦਾ 

ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਭਗਤੀ-ਰਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਪੱਤੀ ਕਾਰਣ ਪੈਦਾ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਤੀ-ਰਸ ਦਾ ਮਾਨਵ-ਜੀਵਨ ਵਿਚ 

ਆਪਣਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਹੈ। 
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਭਗਤੀ-ਰਸ ਕਾਵਿ-ਸ਼ਾਸਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ 

ਨ ਹੋ ਕੇ ਧਰਮ-ਸਾਧਨਾ ਜਾਂ ਵੈਸ਼ਣਵ-ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ 
ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਜਵਲ-ਰਸ, ਮਧੁਰ-ਰਸ ਆਦਿ ਕਈ ਹੋਰ ਨਾਂਵਾਂ 
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ਯੇ 

ਨਾਲ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਵਿ-ਸ਼ਾਸਤ ਦੇ 

ਆਚਾਰਯਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਪ੍ਦਾਇਕ ਰਸ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, 
ਸਾਹਿਤਿਕ ਰਸ ਵਜੋ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 

ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਵਿ-ਰਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤਿ ਦੇ 

ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਿਆਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਤੀ-ਰਸ 

ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਜਾਂ ਸੈਪ੍ਦਾਇ ਨਾਲ ਸੋਬੋਧ ਰਖਣ 

ਕਾਰਣ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਰਸ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ 
ਵੈਸ਼ਣਵ ਆਚਾਰਯ ਕਾਵਿ-ਸ਼ਾਸਤ੍੍ ਆਚਾਰਯਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ 

ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ 

ਹੈ। 
ਭਗਤੀ-ਰਸ ਸੈਬੰਧੀ ਸ਼ਾਸਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵਿਆਖਿਆ 

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੌੜੀਯ ਸੈਪ੍ਦਾਇ ਦੇ ਸੈਸਥਾਪਕ ਆਚਾਰਯ 

ਰੂਪ ਗੋਸੁਆਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਚੇ ਗ੍ਰੰਥ “ਹਰਿ ਭਕ੍ਤਿ ਰਸਾਮਿ੍ਤ 
ਸਿੰਧ” ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮਧੁਸੂਦਨ ਸਰਸਵਤੀ 

ਨੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਅਲੌਕਿਕ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਰਸਤ੍ਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ 

ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਵਸ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਸਵਾਂ ਰਸ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਭਗਵਦ ਭਕਤਿ ਚੰਦ੍ਰਿਕਾ", “ਉਜਲ 

ਨੀਲ ਮਣਿ', 'ਰਸ ਕਲਿਕਾ', 'ਭਕਤਿ ਸੈਦਰਭ' ਆਦਿ ਗੁੰਥਾਂ 

ਦੇ ਰਚੈਤਿਆਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰਸਤ੍ਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਇਸ ਦੇ ਅੰਗਾਂ-ਉਪਾਂਗਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ 

ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ-ਰਸ ਤੋ ਇਸ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 

'ਤੇ ਨਿਖੋੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿੰਗਾਰ-ਰਸ ਕਾਮ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, 

ਜਦ ਕਿ ਭਗਤੀ-ਰਸ ਸ਼ੁੱਧ ਪੇਮ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ 

ਵੀ ਹੋਵੇ ਭਗਤੀ-ਰਸ ਨੂੰ ਰਸ-ਪਰਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ 

ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਸ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਉਤੇ ਝਾਤ 

ਪਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਭਗਤੀ-ਰਸ ਦਾ ਆਲੰਬਨ ਹੈ ਨਿਰਾਕਾਰ ਨਿਰਗੁਣ 

ਬ੍ਹਮ ਦੀ ਸੂਖਮ ਭਾਵਨਾ (ਵਿਸ਼ੇ ਆਲੈਬਨ) ਅਤੇ ਭਗਤ-ਜਨ 

(ਆਸ਼ੂਯ ਆਲੈਬਨ)। ਚੂੰਕਿ ਭਗਤੀ-ਰਸ ਦੇ ਕਾਵਿ-ਸ਼ਾਸਤੁ 
ਦੀ ਰਚਨਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ-ਉਪਾਸਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, 

ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਅਤੇ ਰਾਧਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਆਲੰਬਨ 

ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਵਿਸ਼ੇ ਆਲੋਬਨ ਅਤੇ ਰਾਧਾ 

ਆਸ਼੍ਯ ਆਲੈਬਨ ਹਨ। ਇਸ ਰਸ ਦਾ ਉੱਦੀਪਨ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ 

ਰੂਪ, ਗੁਣ , ਸਿ੍ਿਸ਼ਟੀ ਸੈਚਾਲਨ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ, 

ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਵਿਚ ਰੋਮਾਂਚ, ਹੈਝੂਆਂ ਦਾ ਡਿਗਣਾ, ਬੇਹਬਲਤਾ, 
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ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਗਦ-ਗਦ 

ਹੋਣਾ। ਨਿਰਵੇਦ, ਗਿਲਾਨੀ, ਦੀਨਤਾ, ਹਰਸ਼, ਉਤਸੁਕਤਾ, 

ਗਰਵ , ਧੀਰਜ ਆਦਿ ਇਸ ਦੇ ਸੈਚਾਰੀ-ਭਾਵ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਪ੍ਰਤਿ ਗੁੜ੍ਹ-ਰਤਿ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਈ-ਭਾਵ ਹੈ। 
ਸਥਾਈ-ਭਾਵ ਰਤਿ (ਪ੍ਰੇਮ) ਦੇ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ 

ਕਈ ਭੇਦ ਦਸੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਵੈਰਾਗ ਭਾਵ ਕਾਰਣ ਸ਼ਾਂਤ-ਭਗਤੀ, 

ਦਾਸ੍ਯ ਭਾਵ ਕਰਕੇ ਦਾਸਯ-ਭਗਤੀ, ਸਖ੍ਯ ਭਾਵ ਕਰਕੇ 

ਸਾਖ੍ਯ-ਭਗਤੀ, ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਤਿ ਸਨੇਹ ਕਾਰਣ ਵਾਤਸਲ੍ਯ-ਭਗਤੀ 

ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਮਧੁਰ-ਭਗਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਂਤਾ- 

ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਾੜ੍ਹਤਾ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਵ 

ਇਸ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਭਗਤੀ ਨੂੰ 

ਸਰਬ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਉਤੇ 

ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਥਾਂ ਭਗਤੀ-ਰਸ ਦੀ 
ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਂਤਾ ਜਾਂ ਦੈਪਤਿਕ ਸੈਬੈਧ 

ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸ਼ਬਦਾਂ 

ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤ-ਭਾਵ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ 

ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ 'ਸ਼ਬਦ” (ਪਦ) ਅੰਤ ਵਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ-ਭਾਵ ਦੀ ਥਾਂ ਮਧੁਰ-ਭਾਵ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤ-ਭਾਵ ਦੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਭਗਤੀ-ਰਸ ਦੀ 

ਭੂਮਿਕਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾਸ੍ਯ, ਸਖ੍ਯ ਅਤੇ 

ਵਾਤ੍ਸਲ੍ਯ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਭਗਤੀ-ਰਸ ਵੀ ਪਰਿਪਕਤਾ ਦੀ 

ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੁ ਰੱਥ ਸਾਹਿਬ 

ਵਿਚ ਪ੍ਧਾਨ ਅਥਵਾ ਅੰਗੀ ਰਸ ਭਗਤੀ-ਰਸ ਹੈ ਅਤੇ 
ਭਗਤੀ-ਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਭੇਦਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਧਾਨਤਾ ਕਾਂਤਾ-ਭਾਵ 

ਵਾਲੇ ਭਗਤੀ-ਰਸ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭਗਤੀ-ਰਸ ਦੀ 

ਸਾਧਨ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧ ਅਵਸਥਾ ਤਕ ਬੜਾ ਵਿਸਤਾਰ 

ਸਹਿਤ ਚਿਤ੍ਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੈਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਯੋਗ 

ਦੋਹਾਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੈਯੋਗ 

ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵੇਖੋ- #ਠੀੰਂ ਇਛ ਪਨ ਜੀਓ ਹਮ 

ਘਾਹ ਸ਼ਾਜਨੁ ਆਇਆ / #ਨ#ੱਲ ਵਰ ਨਾਠੰਂ #ਗਲ ਗਾਇਆ / 

ਗਾਣ ਗਾਇ ਮੰਗਲ ਪੁੰਨ ਰਹਸੀ #ਗ ਅਨ ਓਮਾਹਓ / ਸਾਜਨ 

ਨਹੰਸੇਂ ਦੁਸ਼ਟ /ਵਾਆਪ ਸ਼ਾਚ ਜਾਪ ਸ਼ਦ਼ ਲਾਹਓ / ਕਰ ਜਾ ਸਾਧਨ 

ਕਠੋ /ਲਨਤਾ ਠੈਣਿ ਇਨ ਗਲੇ ਭਿਨੀਆ/ ਨਾਨਕ /ਪ੍ਰਿ ਧਨ 

ਕਾਰ/ਹ ਰਲੀਆ /ਇਛ ਮਗ ਅੁੰਨਆ/(ਗੁ. ਰੀ. ੨੪੨)। 

ਇਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਵਿਆਕੁਲ 
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ਜੀਵਾਤਮਾ ਆਸ਼੍ਯ-ਆਲੈਬਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਰ, ਵਰ ਜਾਂ ਸਾਜਨ 

ਵਿਸ਼ੇ-ਆਲੈਬਨ ਹੈ। ਸਾਜਨ ਦਾ ਪ੍ਸੇਨ ਹੋਣਾ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ 

ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ, ਮੰਗਲ ਗਾਉਣਾ, ਉੱਦੀਪਨ-ਵਿਭਾਵ ਹਨ। 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਮਨ ਵਿਚ 

ਉਮਾਹ ਭਰਨਾ ਪਿਰ ਸੈਗ ਰਲੀਆਂ ਮਾਣਨਾ ਅਨੁਭਾਵ ਹਨ। 

ਰਸ-ਭਿੰਨਣਾ, ਇੱਛਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸਾਤਵਿਕ ਭਾਵ ਹਨ। 

ਮੋਹ, ਧੀਰਜ , ਹਰਸ਼, ਉਗ੍ਤਾ ਆਦਿ ਸੈਚਾਰੀ ਭਾਵ ਹਨ। ਇਥੇ 

ਭਗਤੀ-ਰਸ ਦੇ ਕਾਂਤਾ-ਭਾਵ ਵਾਲੇ ਸੈਯੋਗ-ਪੱਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਪੱਤੀ 

ਹੋਈ ਹੈ। 

ਹੁਣ ਇਕ ਨਮੂਨਾ ਵਿਯੋਗ ਪੱਖ ਦਾ ਵੇਖੋ-- ਨਾਂਣ 

ਨਾਹ ਪੁ੍ਝੂ ਜੀਉ ਏਕਲੜੀ ਝਨ ਆਹ / /ਕਾਓਂ ਧਨਠੌਰਨ ਨਾਹ 

ਬਿਨਾ ਪ੍ਭਾ ਵੈਪਰਵਾਹੇ / ਧਨ ਨਾਹ ਬਾਝਹੁ ਗਹਿ ਨ ਸ਼ਾਕੈ /ਝਿਖਮਾ 

ਰੈਣਿ ਘਣੰਗੀਆ / ਨਹ ਨੰਦ ਆਵੀਂ ਪ੍ਰੰਮ ਭਾਵੈ ਸ਼ਾਣਿ ਬੋਨੰਤਾੰ 

ਮੋਗੀਆ / ਬਾਝਹੁ ਪਿਆਰੇ ਕੋਇ ਨ ਸ਼ਾਠੇ ਏਕਾਲੜਾ ਕੁਰਲਾਏ / 

ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਧਨ /ਮਿਲੰ ਮਲਾਈ /ਝਨੁ ਪੁਤ ਦੁਖ ਪਾਏ /(ਗੁ. 

ਰੀ. ੨੪੩)। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ 

ਵਿਆਕੁਲ ਜੀਵਾਤਮਾ ਆਸ਼ਯ-ਆਲੈਬਨ ਹੈ। ਪਿਆਰਾ, 

ਨਾਹ, ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਸ਼ੇ-ਆਲੈਬਨ ਹੈ। ਬਨ ਵਿਚ ਇਕਲਿਆਂ ਹੋਣਾ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ, ਵਿਖਮ ਰੈਣਿ ਘਨੇਰੀਆ, ਆਦਿ 

ਉੱਦੀਪਨ-ਵਿਭਾਵ ਹਨ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਨੀਂਦ ਨ ਆਉਣਾ 

ਆਦਿ ਅਨਭਾਵ ਹਨ। ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ, ਕੁਰਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਿਲਣ 

ਲਈ ਪ੍ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਸਾਤਵਿਕ ਭਾਵ ਹਨ। ਦੀਨਤਾ, 

ਤਾਸ, ਚਿੰਤਾ, ਵਿਸ਼ਾਦ ਆਦਿ ਸੈਚਾਰੀ ਭਾਵ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਭਗਤੀ-ਰਸ ਦੇ ਕਾਂਤਾ-ਭਾਵ ਦੇ ਵਿਯੋਗ-ਪੱਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਪੱਤੀ 

ਹੋਈ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਲੇ ਭਗਤੀ-ਰਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਗੇ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ 

ਹੈ- ਸ਼ਖਾੀੰ ਕਾਜਲ ਹਾਰ ਤੰਲੌਲ ਸਭੈ /ਕੇਛਾ ਸਾਜਿਆ / ਸ਼ੈਲਹ 

ਕਏ ਸੀਗਾਰ /ਕ ਅੰਜਨੁ ਪਾਜਿਆ/ ਜੰ ਘਰੇ ਆਵੈ ਕੰਤ ਤਾ 

ਸਭੁ ਕਿਛ ਪਾਈਐ / ਗਰਹਾਂ ਕੰਤ ਝਾਝਹਾ ਸਗਾਨ ਸਤਾ /#਼ਰਥਾ 

ਸਾਈਆ / ਜਿਸ ਘਰ ਵੱਸਿਆ ਕੰਤੁ ਸਾ ਵਡਭਾਗਣ / /ਤਸ਼ 

ਬਣਿਆ ਹਭੁ ਸੰਗਾਰ ਸ਼ਾਈਂ ਸ਼ੌਹਾਗਣੰ/ ਹਉਂ ਸੁਤਾ ਹੋਇ 

ਆ/ਚੰਤ ਮਨਿ ਆਸ਼ ਪੁਰਾਈੀਆ / ਹ/ਰੈਹਾਂ ਜਾ ਘਨ ਆਇਆ 

ਕੰਤ ਤ ਸਭ ਕਛੁ ਪਾਈਆ / ਆਸ਼ਾ /ਦਿਤਾੀੰ ਆਸ /ਕਆਸ਼ 

ਪੁਰਾਈਐ / ਸ਼ਤਿਗੁਰੂ ਭਏ ਦਇਆਲ ਤਾ ਪੂਰਾ ਪਾਈਐ / ਸੌ 

ਤਨਿ ਅਵਗਣ ਬਹੁਤੁ ਕੈ ਆਵਗਣ ਛਾਇਆ / ਹ/ਰਹਾਂ 

ਸਤਿਗੁਰ ਭਏ ਦਾਂਇਆਲ ਤ ਮਨ ਠਹਰਾਇਆ/ ਕਹੁ ਨਾਨਕਾ 
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ਡਰਾਇਆ / ਨੰ#ਟਆ ਆਵਾਗਉਣ ਜਾਂ ਪੁਰਾ ਪ/ਇਆ/ 

ਹ/ਰਹਾਂ ਆੰਮ੍੍ਤੁ ਹਨ ਕਾ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਆ/ਇਆ /(ਗੁ, 

ਰੀ. ੧੩੬੧-੬੨)। 

ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ 

ਵਿਚ ਸਿੰਗਾਰ-ਰਸ ਹੈ। ਪਰ ਇਥੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ-ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, 

ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਨਾਇਕ ਅਤੇ ਨਾਇਕਾ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ 

ਅਰਜਨ ਦੇਵ) ਸ਼ਿੰਗਾਰ-ਰਸ ਵਾਲੇ ਸਾਧਾਰਣ ਮਨੌਖ ਨਹੀਂ 

ਹਨ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਇਥੇ ਰਤਿ-ਭਾਵ ਵੀ ਲੌਕਿਕ ਹੈ। ਇਥੇ 

ਨਾਇਕ ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਹਮ ਕਲਪਨਾ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਨਾਇਕਾ 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਾਧਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 

ਇਥੇ ਸਾਧਾਰਣ ਸ਼ਿੰਗਾਰ-ਰਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ; ਨ 

ਹੀ ਇਥੇ ਸ਼ਾਂਤ-ਰਸ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ 

ਭਾਵਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਾਂਤ-ਰਸ ਵਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ 

ਸ਼ਾਂਤ-ਰਸ ਭਗਤੀ-ਰਸ ਦੇ ਕਾਂਤਾ-ਭਾਵ ਦੀ ਨਿਸ਼ਪੰਨਤਾ ਲਈ 

ਸਹਾਇਕ ਜਾਂ ਅੰਗ-ਰਸ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਪੱਸ਼ਟ 

ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਭਗਤੀ-ਰਸ ਤੋਂ 

ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਸ ਦੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਕਾਵਿ-ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀ ਨਿਸ਼ਪੱਤੀ 

ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਰਸ-ਆਭਾਸ ਹਨ। 

ਫਲਸਰੂਪ ਭਾਰਤੀ ਕਾਵਿ-ਸ਼ਾਸਤ੍ ਦੀ ਦਿ੍ਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੰਥ 

ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਲਭਣਾ ਅਨਾਧਿਕਾਰੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਹੈ। ਇਥੇ 

ਸਾਹਿਤਿਕ ਨਹੀਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਰਸ (ਭਗਤੀ-ਰਸ) ਨੂੰ 

ਲਭਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਅਲੰਕਾਰ-ਸਿਧਾਂਤ/ਸੈਪ੍ਰਦਾਇ : ਅਲੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਵਿ 

ਦਾ ਸੌਂਦਰਯ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮੁਖ ਹੇਤੂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੱਤ੍ਰ 

ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਕਾਵਿ-ਸ਼ਾਸਤ੍ ਦਾ ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ 

ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ-ਪੂਰਣ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਸੈਪ੍ਦਾਇ ਹੈ। ਭਾਮਹ, ਦੌਡੀ, 

ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨਿਵਾਰੀ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਅਲੈਕਾਰਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮਤ 

ਅਨੁਸਾਰ ਅਲੈਕਾਰ ਵਿਆਪਕ ਅਰਥ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ ਅਤੇਂ 

ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਚਮਤਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਇਸ 

ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਕਾਵਿ ਵਿਚ 

ਅਲੈਕਾਰ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਜਾਂ 

ਚਮਤਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੈਕਾਰ ਸਾਧਾਰਣ 

ਕਾਵਿ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਣ ਰੂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਕਾਵਿ 

ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਤਿ ਮੋਹ ਕਾਰਣ ਅਲੈਕਾਰਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 
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ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਲਾਰ ਅਧੀਨ 

ਦਸੀ; ਫਲਸਰੂਪ ਕਵਿਤਾ ਅਲੰਕਾਰ-ਪ੍ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਧਨ 
ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਣੀਕਾਰ ਕਵੀ ਨਹੀਂ', 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਾਧਕ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਵਿਤਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਵਿ-ਸ਼ਾਸਤ੍ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ 

ਰਖਿਆ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਵਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ 

ਸੈਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਗਿਆਸੂ 

ਦੇ ਮਨ ਉਤੇ ਇਛਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਅਗੇਂ ਵੱਧ ਸਕੇ । ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 

ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਅਲੰਕਾਰ ਕਾਵਿ-ਚਮਤਕਾਰ 

ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹਠ-ਪੂਰਵਕ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ; 
ਸਗੋਂ ਰਹੱਸ-ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ 

ਲਈ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਦੀ ਅਪ੍ਰਸਤੁਤ ਦੁਆਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ 
ਜੁਗਤ ਹੈ। ਇਥੇ ਅਲੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਕੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿਚ 
ਪੈਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ; ਸਗੋ ਇਹ ਦਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ 
ਕਿਹੜੇ ਅਲੈਕਾਰ ਅਧਿਕ ਵਰਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪਮਾਨਾਂ ਦੀ 
ਚੌਣ ਕਿਵੇ' ਕੀਤੀ ਹੈ? ਅਧਿਕਤਰ ਉਪਮਾ, ਰੁਪਕ,' 
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ-ਉਦਾਹਰਣ ਆਦਿ ਅਲੈਕਾਰ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ, 
ਜਿਵੇਂ' : 
ਉਪਮਾ-- 

(1) ਸਉ ਮਨਾ /ਥ੍ਨ ਪਾਣਾੀਆ /ਤਓਂ ਸ਼ਾਕਤ ਮਰੋ ਮਆਸ਼ਾ/ 

(ਗੁ. ਰੰ. ੫੯੭)। 

(2) ਲੰਸਾ ਸੰਗੁ /ਝਸੀਅਰ ਨਉ ਹੈ ਰੇ ਤੀਲੋਂ ਹੀ /ਇਹ ਪਗਾਗ੍ਿਹ / 

(ਗੁ. ਗੰ. ੪੦੩)। 
ਰੁੰਮਕ --- 

(1) ਕਰਮ ਧਰਤੀ ਸਗੰਨ ਲਗਾ ਅੰਤ/ਨੇ ਜੋ ਚੋਵੈ ਨ ਖਤ / ਕਹ 

ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਸੋਗ ਦਰਵਾਨੇ ਅਨਮੁਲ ਸ਼ਦਾ ਭਵਾ/ਤਿ/ 

(ਗੁ. ਰੰ. ੭੮)। 

(2) ਗੜ ਕਾਨ ਨਿਆਨੁ /ਨਿਆਨੁ ਕਹ ਧਾਵੈ ਕਰੈ ਕਰਣ 
ਕਸ਼ ਪਾਈਆ / ਭਾਠ ਭਵਨ ਪ੍ਰੰਮ ਕਾ ਪੌਚਾ ਇਤ ਗੱਲ 

ਆਨਉ ਚੁਆਈਆੰ /(ਗੁ. ਰੀ. ੩੬੦)। 

ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਪਮਾਨ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਜੀ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ 
ਚੋਣ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ 
ਵਿਚ ਕੁਝ ਪਰੈਪਰਾਗਤ ਉਪਮਾਨ ਵੀ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਣ ਦਾ ਢੰਗ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਹਟਵਾਂ ਹੈ। ਉੱਜ 
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ਬਾਣੀ ਵਿਚਲੇ ਅਧਿਕਾਂਸ਼ ਉਪਮਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਸ, 

ਜਨ-ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 

ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 

ਅਤੇ ਅਨੁਭੂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 

ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸਮਈ ਅਤੇ ਕਲਾਤਮਕ ਬਣਾਉਂਦੇ 

ਹਨ। ਇਹ ਉਪਮਾਨ ਪਾਠਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਜਾਗੇ ਹੋਏ 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੀਬਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੀਬਰ 

ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਚੇਤ ਕਰ ਕੇ ਭਗਤੀ-ਰਸ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਰਕ 
ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਪਮਾਨ-ਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਅਲੈਕਾਰ- 

ਯੋਜਨਾ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਰਚਨਾ-ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ , ਸਗੋਂ 

ਮੂਲ-ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਮਾਨਾਂ ਦਾ 

ਖੇਤਰ ਪ੍ਕ੍ਿਤੀ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਣ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 

ਉਪਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਚਿੰਤਨ ਅਤੇ 

ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪਕ੍ਿਤੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਨਿਘਾ 

ਅਤੇ ਡੂੰਘਾ ਬਣ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਲੈਕਾਰ- 
ਵਿਧਾਨ ਕਾਵਿ-ਚਮਤਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਦਸਰਸ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ , ਸਗੋਂ 

ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਰੁਪ, ਗੁਣ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਆ 

ਦੇ ਪ੍ਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਸ਼ਬਦ-ਸ਼ਕਤੀਆਂ (ਧੂਨਿ-ਸੈਪ੍ਰਦਾਇ) : ਬਾਣੀ ਜਨ- 
ਸਾਧਾਰਣ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਸਹੀ ਰੂਪ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਰਚੀ ਗਈ 
ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਰਲ ਢੰਗ ਨਾਲ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ-ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਧੂਨ੍ਯਾਤਮਕ ਅਰਥਾਂ 
ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਛਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਖੋਜ 
ਕੀਤਿਆਂ ਸ਼ਬਦ-ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੇਕ ਨਮੂਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਨਮੂਨਾ ਵੇਖੋ- ਕਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਾਸ਼ਾਈਂ 
ਧਰ ਪੰਖ ਕਾਨ ਓਂਡਾਨਿਆ / ਕੂੜਾ ਅਮਾਵਸ਼ ਸ੍ਰ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦਰਸ 

ਨਾਹੀ ਕਹ ਚਾੜ੍ਰਿਆ/(ਗੁ. ਰੈ. ੧੪੫)। 

ਇਸ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਕਲਿ, ਰਾਜੇ, ਧਰਮ, ਕੂੜ, ਸਚ 

ਆਦਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਅਭਿਧਾ-ਮੂਲਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ 
ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਰੂਪਕ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਕ੍ਸ਼ਣਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ 
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਤਨਾ ਕਹਿਣ 
ਨਾਲ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਸਲੌਕ ਤੋਂ ਧੂਨਿਤ ਅਰਥ 
ਹੈ ਕਲਿਯੁਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਥਨ ਮਿਲ 

- ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਥਨ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਏ 

ਹਨ। 

ਰੀਤੀ-ਸਿਧਾਂਤ/ਸੰਪ੍ ਦਾਇ : ਇਸ ਸੈਪੁਦਾਇ ਅਨੁਸਾਰ 

ਕਾਵਿ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਕਾਵਿ-ਗੁਣਾਂ ਦੀ 
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ਵਰਤੋ' ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ 

ਗੁਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਘੜੇ ਹਨ। ਕਾਂਤਾ ਭਗਤੀ-ਰਸ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ 

ਮਾਧੁਰਗ ਗੁਣ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਨ। ਪਾਖੰਡਾਂ ਦੇ ਖੰਡਨ ਲਈ 

ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਨਾਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖੇਧਣ ਲਈ ਓਜ ਗੁਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ 

(ਪਦ) ਅਨੌਕ ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਵਿਚ 

ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਣ ਦੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਧਾਨ 

ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਨ। 

ਵਕੌੌਕਤੀ ਅਤੇ ਅੰਚਿਤ੍ਯ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ 

ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਢੂੰਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਦਾ 

ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈਂ। 

ਸਾਰਾਂਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ 

ਕਾਵਿ-ਸ਼ਾਸਤ੍ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕਾਵਿ-ਜਗਤ ਨਾਲ ਸੈਬਧਿਤ ਹਨ, 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜਗਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਤਿਕ 

ਸਿਧਾਂਤ ਆਮ ਕਵਿਤਾ ਉਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸ 

ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਾਵਿ-ਸ਼ਾਸਤੁ ਦੇ ਸੈਦਰਭ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਨ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸਾਹਿਤਿਕ 

ਮਾਨਦੈਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਪਰਖਣ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ 

ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਾਂ ਨਿਕਟਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ 

ਅਨੁਚਿਤ ਯਤਨ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਾਧਾਰਣ ਕਾਵਿ-ਰਸ ਦੀ 

ਨਹੀਂ, ਭਗਤੀ ਰਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਪੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਲੈਕਾਰ ਭਾਵਾਂ 

ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ 

ਕਾਵਿ-ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪਰਖ ਨਿਰੇ-ਪੁਰੇ ਭਾਰਤੀ 

ਕਾਵਿ-ਸ਼ਾਸਤੁ੍ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ 

ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ-ਉਦੇਸ਼ ਸਾਧਾਰਣ ਕਵਿਤਾ 

ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਅਤੇ 

ਲੌਕਿਕਤਾ ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਈਆਂ ਜਾ 

ਸਕਦੀਆਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਵਿ-ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਦੇ ਸੈਦਰਭ 
ਵਿਚ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ 

ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੋ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਰਸਾਂ, 
ਅਲੈਕਾਰ, ਗੁਣਾਂ, ਸ਼ਬਦ-ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਮੁਨੇ ਲਭ ਕੇ 

ਆਪਣੀ ਵਿਦਵੱਤਾ ਦਾ ਅਕਾਰਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ 

ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨੋਂ ਵਰਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। 
ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੱਛਮੀ ਕਾਵਿ-ਸ਼ਾਸਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਣੀ ਦਾ 

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਾਵਿ-ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ 

ਕਾਵਿ-ਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ 
ਮੌਲਿਕ ਕਾਵਿ-ਸ਼ਾਸਤੁ੍ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਵਿ-ਸ਼ਾਸਤ ਨੂੰ 

ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹੀ ਗੌਰਵ ਸਪੱਸ਼ਟ 

ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਘੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ : ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ 
ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ 

ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਾਂ ਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਗੁਰਮਤਿ 

ਦੀ ਕੁੰਜੀ” ਹੋਣ ਦਾ ਗੌਰਵ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ। ਇਥੇ ਕੁੰਜੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ 

ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ 

ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥ ਰਚਨਾ। ਕੁੰਜੀ” ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਦਾਸ-ਬਾਣੀ ਨੂੰ 

ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਇਸ ਉਕਤੀ ਦਾ . 

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੁਝ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਚੂੰਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ 

ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਿਮਿਤ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, 

ਇਸ ਲਈ ਕਵੀ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ ਅਤੇ 

ਉਸੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰਕ ਵੀ ਸੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਅਲਖ, ਬੇਅੰਤ, 
ਅਸਗਾਹ, ਨਿਰੈਜਨ, ਅਰੀਮ, ਅਗੋਚਰ, ਕਰਤਾ-ਰੂਪ, 

ਓਅੰਕਾਰ ਆਦਿ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਗੁਣਵਾਦੀ 
ਰੂਪ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਭਾਈ 
ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਂਗ, ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਟ 

ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀ' ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਲ 

ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ 

ਹਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹਨ। ਉਹ ਸਭ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਛ ਹਨ- /ੜਸ਼ਨ ਲਏ ਅਵਤਾਰ 

ਦਸ ਵੈਰ /ਵਰੌਧ ਜੌਧ ਸੰਘਾੇ/ ਅਛ ਕਛ ਵੌਰਾਹ ਰੂਪ ਹੋਇ 
ਨਰ /ਸੰਘ ਬਾਵਨ ਥਓਂਗਾਣੇ/ ਪਠਸ਼ਰਾਮ ਹਾ) /ਕਸਨ ਹੋਇ 

/ਕਾਲ਼ਾਨਾ ਕਲੰਕਾਂ ਅਤ ਅਹੰਕਾਰ / ਖੜ੍ਾਂ ਆ/ਠ /ਇਕਾੀਹ ਵਾਰ 

ਰਾਮਾ/ਇਣ ਕਾਠ ਭਾਰਥ ਭਾਠੇ / ਕਾਮ ਕਠੌਧ ਨ ਸ਼ਹਿ ਲੰਡ 

ਸੰਹ #ਆਹੰਕਾਰ ਨ ਮਾਠੋ/ ਗੰਤਿਗਰਨ ਪੁਰਸ਼ ਨ ਭਂਟਆ ਸਾਧ 

ਸੰਗਤਿ ਸ਼ਹਲੰਗ ਨ' ਸ਼ਾਠੇ/ ਹਉਮੈ ਅੰਦ/ਨ ਕਾਨ /ਵਕਾਨੈ / 

(ਵਾਰ 12/8)। ਇਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਦਾ ਖੰਡਨ 

ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਾਧ-ਸੈਗਤਿ ਦੇ ਸ਼ਰਣ 

ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸਿਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ (ਕੀਤਾ ਪਸਾਉ ਏਕੇ 

ਕਾਵਾਓਂ) ਅਨੁਸਾਰ ਦਸੀ ਗਈ ਹੈ- ਓਅੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਕਾਰ 
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ਏਕਾ ਕਾਵਾਂ ਪਸਾਉ ੫ਸਾਰਾ...... /(ਵਾਰ 1/4)। 
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ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਠਨ-ਪਾਠਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ 
ਸਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਤੋ' ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਪੇ ਘੁਪ ਹਨੇਰੇ ਦੀ 

ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਉਲੇਖ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਬੈਧ 

ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਪਉੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਨ-ਯੋਗ ਹਨ। ਕਵੀ ਨੇ ਮਠੌਂਖ ਦੇਹੀ ਨੂੰ 

ਦੁਰਲਭ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਰੁਚੀ 
ਰਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਰਿਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 

ਪ੍ਾਪਤੀ-ਸਾਧਨਾਂ ਵਲ ਵੀ ਸੈਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, 

ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਚਿੰਤਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦਾ ਮੌਲਿਕ 

ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ। 

ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ 

ਇਕ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ 

ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰਾ-ਪੁਰਾ 

ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਕ 

ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭੇਂਦ-ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਮਰਤਾ, 

ਸੇਵਾ ਪਰਉਪਕਾਰ, ਪ੍ਰਮ-ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ 

ਕਰਨ ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਅਥਵਾ 

ਗੁਰਸਿਖੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਲੂਣੀ ਸਿਲ ਚਟਣ ਵਾਂਗ ਔਖੀ, 

ਖੰਡੇ ਦੀ ਤਿਖੀ ਧਾਰ ਉਤੇ ਚਲਣ ਵਾਂਗ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਵਾਲ 

ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸੂਖਮ ਪਰ ਤਿੰਨ ਕਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਤੁਲ ਹੈ। ਇਹ 

ਦ੍ਰੌੰਤ-ਭਾਵ ਦੀ ਨਾਸ਼ਕ ਹੈ। 12ਵੀਂ ਅਤੇ 28ਵੀਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿਚ 

ਗੁਰ-ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ 
ਗਿਆ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ/ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਦਾ ਚਾਨਣ 

ਮੁਨਾਰਾ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਯਾੜੀ 

ਭਟਕ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਤਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਧਕ 

ਵੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਮਾਰਗ ਤੋਂ' ਖੁੰਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ 

ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਬੜੇ 

ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਰੁਚੀ ਪੂਰਣ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਿਤਰਿਆ ਹੈ।ਸ਼ਾਇਦ 

ਹੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪਉੜੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨ 

ਗਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਕਵੀ ਨੋ ਇਸ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਵਿਚ 

ਗੁਰੂ-ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ-ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਿ ਜਾਂ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਗੁਰੂ ਜਿਤਨਾ ਹੀ 

ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਵੀ 
ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਗੁਰੁ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ-ਪਦ ਇਸ ਲਈ 

ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ-ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ 

ਸੁਣਨ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਕਵੀ ਨੇ ਗੁਰੂ-ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੁਰਤ ਜਾਂ 

ਸਰੂਪ ਮਨ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਧ-ਸੈਗਤਿ ਵਿਚ ਪਰਗਟ ਦਸਿਆ 
ਹੈ- ਗਰ ਮੁਗਾੰਤਾ ਗੁਰ ਸ਼ਝਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਧ ਸੰਗਤਿ /ਵਿਚ ਪਰਗਟ? 

ਆਇਆ /(ਵਾਰ 24/25)। ਗੁਰੂ-ਸੇਵਾ ਉਤੇ ਵੀ ਬਲ ਦਿੱਤਾ 

ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ' ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ-ਸਿੱਖ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਰਿਸ਼ਤੇ 

ਉਤੇ ਵੀ ਪ੍ਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ-ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੀ 

ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਗੁਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ 

ਨੇ ਨੀਚ ਅਤੇ ਬੁਰਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। 

ਸਿੱਖੀ-ਮਾਰਗ ਦੀ ਗੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ “ਭਾਉ-ਭਗਤੀ'। 

ਗਿਅ ਹੈ। “ਭਾਉ” ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰੌਮ ਦੇ ਪਰਿਆਇ ਰੂਪ ਵਿਚ 

ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੰਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੋਹਾਂ 
ਪ੍ਰਤਿ ਹੈ। 27ਵੀਂ ਵਾਰ ਵਿਚ “ਪੀਰ ਮੁਰੀਦਾਂ ਪਿਰਹੜੀ” ਦੀ 

ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਮ 

ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਧ-ਸੈਗਤਿ ਵਿਚ 

ਜਾਣਾ ਅਤਿ ਆਵੱਸ਼ਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਥੇ ਜਾਣਾ ਸਾਤਵਿਕ ਰੁਚੀਆਂ 

ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ, ਕਪਟੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ 

ਪ੍ਤਿਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੈ। ਭਾਉ-ਭਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀ 

ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਉਕਤੀਆਂ- 

ਯੁਕਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ-ਦ੍ਿਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ 

ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 
ਪ੍ਭੂ-ਪ੍ਾਪਤੀ ਲਈ ਇਹੀ ਸਹੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੁਆਰਾ 
ਆਤਮ-ਸ਼ੁੱਧੀ ਸੈਭਵ ਹੈ-- ਪਰਤਨ ਪਰਧਨ ਪਗਨੰਦ ਐਟ 

ਨ ਦਾਨੁ ਇਸ਼ਨਾਨ /ਦਿੜਾ/ਇਆ/(ਵਾਰ 29/2)। 

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ 

ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦ੍੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ 

ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸੈਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਨੇ ਵਰਣ-ਵਿਵਸਥਾ 

ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੱਧ-ਯੁਗ 

ਵਿਚ ਮਠੌਂਖਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ 

ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ 

ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਚਿਤਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਜੀਵਨ- 
ਉਦੇਸ਼ ਭੇਦ-ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 
ਕਵੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ-ਚਰਿਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 

ਵਿਚ ਪ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। 



ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ 

ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਆਸ਼੍ਮ-ਵਿਵਸਥਾ ਸੈਬੈਧੀ ਵੀ 

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਸਾਰਿਤ 

ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਿ੍ਹਸਥ ਧਰਮ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ 

ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਗੌਰਵਮਈ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ 
ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਧਾਰਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 

ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਉਘਾੜਿਆ ਹੈ- ਲੌਕ ਵੰਦ ਗੁਣੁ /ਗਆਨ 

'ਵ/ਚ ਅਰਧ ਸਗੀਗੀ ਮਸੱਖ ਦੁਆਨਗਾੀ / ਗੁਰਮ/ਕ ਸੁਖ ਫਲ 

/ਨੈਹਚਉਂ ਨਾਗੀ/(ਵਾਰ 5/16)। ਇਸ ਤੋ' ਛੁਟ, ਗੁਰਸਿੱਖ 

ਲਈ ਪੁਰਖ-ਨਾਰੀ-ਸੈਬੈਧ ਬਾਰੇ ਮਰਯਾਦਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ 

ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਮਰਯਾਦਾਵਾਦ 

ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ-ਜੀਉਣ ਵਾਲੇ ਮਨੌਖ “ਗੁਰਮੁਖ” ਹਨ ਅਤੇ 

ਇਸ ਮਰਯਾਦਾਵਾਦ ਦਾ ਉਲਘਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 

“ਮਨਮੁਖ” ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੀਣਾ, ਬੇਮੁਖ, 

ਦੋਬਾਜਰਾ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ 

ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਰਣੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਦੇਹ 

ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਮੌਲਿਕਤਾ ਦੀ 
ਘਾਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਲਿਕਤਾ ਗੁਰਮਤਿ ਚਿੰਤਨ ਨੂੰ ਸਰਲ 

ਅਤੇ ਸਰਬ-ਗਾਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁਨਰ-ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ 

ਸਹਿਜ ਹੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 
“ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ” ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ “ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ 

ਜੀ” ਕਹਿਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 
ਕਈ ਸੰਦਰਭਾਂ/ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਬੜੇ ਸਰਲ ਢੰਗ ਨਾਲ 

ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਚਲੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੇ ਮਨ 

ਵਿਚ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹੁਣ 

ਤਕ ਕਈ ਟੀਕੇ , ਅਨੁਵਾਦ, ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ, 

ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਗੌਰਵ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਪਰਕਾਰ 

ਦਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਾਂ 
ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 

ਦਾ ਆਰੈਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਸਥਾਂ 

ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕ-ਸਵੀਕਰਣ ਲਈ 

ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਰ ਨਵਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਆਖਿਆ 

ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਤਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦ੍ੜ੍ਹ 

ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ 

ਸਿੱਖ-ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ 

ਕੁ 
ਦੇ 
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ਉਦੇਸ਼-ਸਿੱਧੀ ਲਈ ਇਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 

ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ-ਧਰਮ 

ਪ੍ਰਤਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦ੍ਿੜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ 

ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਤਿਪਾਦਿਤ ਮੁੱਖ ਜੀਵਨ-ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਚੇਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ 

ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ-ਵਿਧੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ 

ਇਕ-ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਪੱਸ਼ਟ 

ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ 

ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੁਬੋਧ ਬੋਲੀ ਵਿਚ 

ਕਾਵਿਮਈ ਪ੍ਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਕਵਿਤ੍ਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ 

ਵਜੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿਚ ਗੁਰਮੁਖ ਅਤੇ 

ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕਮਲ ਅਤੇ ਡੱਡੂ ਨਾਲ ਉਪਮਾ ਦਿੰਦਿਆਂ 

ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੈਸਾਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਵਿਚ 

ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਜਲ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇ-ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਰੂਪੀ ਕਾਈ 
ਵੀ ਹੈ। ਕਮਲ ਸਦਾ ਕਾਈ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 
ਉਸ ਦੀ ਸੈਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ ਸਦਾ ਨਿਰਮਲ 

ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਡੱਡੂ ਸਦਾ ਕਾਈ 
ਨੂੰ ਭਖਦਾ ਹੋਇਆ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅਤੇ 

ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਤਮੋਮਈ ਹੈ-- 
ਮਲ ਮਝਨ/ਨੇ ਝਸ਼ਨੇ /ਨਿਰ#ਲ ਜਲ ਪਦਮਆ/ਨੇ ਜਾਵਲ ਹੋ / 

ਪਦਮ/ਨੇ ਜਾਵਲ ਜਲ ਰਸ਼ ਸੰਠ/ਤ ਸੰਗਿ ਦੋਖ ਨਹਾ ਠੇ / ਦਾਦਰ 

ਤੁ ਕਬਾੰਹਿ ਨ ਜਾਨ/ਲੈ ਰ/ ਭਥਾਨਿ ਨੈਥਾਲ਼ ਬਸਿ /ਨਿਰਮਲ 

ਜਲ ਆੰਮ੍ਰਿਤ ਨ ਲਥਾ/ਲੈ ਠੋ/(ਗੁ. ਗੰ. ੯੯੦)। 

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ 

ਭਾਵ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਗਟਾਇਆ ਹੈ-- 

ਨਿਰਮਲ ਨਨ ਸੁਹਾਵਣਾ ਸ਼ਭਰ ਸਰਵਨ ਕਾਵਲ ਫਲੰਦੇ / ਰੂਪ 

ਅਨੂਪ ਸ੍ਰਪ ਅਤਿ ਗੰਧ ਸ਼ਗੰਧ ਹੋਇ ਆ/ਹਕੰਦੇ / ਭਵਰਾ ਵਾਸ਼ਾ 

ਵੰਝ ਵ/ਣਿ ਲੌਜਾਹਿ ਏਕੇ ਲੱਜ ਲਹੰਦੇ / ਲੱਭ ਲੁਭਾਤਿ ਮਕਰੰਦ 

ਰਸ ਦੂ/ਨ /ਦਿਸੰਤਾਨ ਆਇ /ਮਿਲੰਦਾਂ / ਸੂਗੰਜਿ ਗਗ/ਨੇ` ਉੰਦੌਤਾ 

ਹੋਇ ਸਰਵਰ ਕਵਲ /ਹਿਆਨੁ ਧਰੰਦੇ / ਡਡੂ /ਚਕ/ੜ ਵਾਲ਼ ਹੈ 

ਕਾਵਲ /ਨਿਝਾ/ਣ ਨ #ੱਟ ਸਕੰਦੇ / ਸ਼ਾਧ ਸੰਗਤਿ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦਾ 

ਸਣ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਹਤ ਨ ਰਹੰਦੇ / ਮਸਤਾਂਕੇ ਭਾਗ /ਜਨ੍ਹਾ 
ਦੇ ਮੰਦੇ/(174/2)। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਭ 

ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ , ਉਸ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ 

ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਦਾ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਅਥਵਾ ਵਟਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ 
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ਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ- (1) ਆਪੇ ਪਟੀ ਕਲਮ ਆਪ ਉਪਰਿ ਲੱਖ 
/ਡ ਤੂੰ/ ਏਕੋ ਕਹੀਆਂ ਨਾਨਕਾ ਦੂਜਾ ਕਾਹੇ ਕੂ/ (ਗ. ਲੂੰ. 

$੨੯੧//(2) ਆਪ ਰਸ ਆ7੫ ਰਸ਼ ਆਪੈ ਰਾਵਣ ਹਾਰ / 

ਆਪ ਹੋਵੇ ਚੋਲੜਾ ਆਪ ਸੋਜ ਭਤਾਰ /(ਗੁ . ਰੀ. ੨੩)। ਉਕਤ 

ਭਾਵ ਨੂੰ ਦ੍ਿੜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਲ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ 

ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਭੁਖਾ ਹੋ 

ਕੇ ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਰਸਦਾਇਕ ਭੋਜਨ 

ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ 

ਰਸ, ਰਸੀਆ ਅਤੇ ਰਸਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦਾਤਾ ਭੁਗਤਾ 

ਅਤੇ ਭੋਗਾਯਤਨ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਪਲੰਘ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਪਰ 

ਸੈਂਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਰਾਉ 

ਤੋਂ ਰੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੱਤਾ ਠੰਡਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਹੈ, ਹਰਖ ਅਤੇ 

ਸੋਗ ਨੂੰ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ ਉਹ ਸਰਬਤ, ਸਭ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ 
ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਭੇਦ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ 

ਸਮਝ ਕੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ- ਆਪੇ ਭਡਖਾ ਹੋਇਕੰ ਆਭਪ 

ਜਾਇ ਰਸੋਈ / ਭੋਜਨ ਆਪ ਬਣਾ/ਇਦਾ ਰਸ /ਵਾ/ਚੇ ਰਸ ਗੋਈ / 

ਆਪੇ ਸਮਾਇ ਸਲੰਹ ਕੰ ਹੋਇ /ਤਿਪੜ ਸ਼ਮੇਈੀ/ ਆਧੰ ਗਰੀਆ 

ਆਪ ਰਸ ਰਸ ਰਸਨਾ ਭੋਈ7 / ਦਾਤਾ ਭਗਤਾ %70 ਹੈ ਸ਼ਰਬੰਗ 

ਸਮਈੀ/ ਆਪ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਗੁਰਮਾ/ਖ ਸ਼ਖ ਹੋਈ/(3) ਆਗੇ 

ਪਲੰਘ /ਵਿਛਾ/ਇਕੰ ਆਪ ਅੰਦਰਿ ਸ਼ਓੱਦਾ/ ਸ਼ਹਣੰ ਅੰਦਾਰ 

ਜਾ/ਇਕੰ ਦਸ਼ੰਤਰ ਭਉਂਦਾ / ਰੰਕ ਰਾਉ ਰਾਉ ਰੰਕ ਹੋਇ ਦੁਖ ਸ਼ਖ 

/ਵਿ/ਓਚ ੫ਉੱਦਾ/ ਭਤਾ .ਨੰਅਰਾ ਹੋਇ ਜਲ ਆਵਟਣੁ ੪ਉੰਦਾ/ 

ਹਰਥ' ਸੋਗ /ਵਾਚ ਪਾਵਦਾ ਚਾਵਾਏ ਚਾਓਂਦਾ /(4) (ਵਾਰ 2)। 

“ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ” ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੈ ਵਿਚ ਸਾਰੀ 

ਸਿ੍ਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸੈਚਾਲਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ 

ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਗਟਾਇਆ ਹੈ-- ਡੰ /ਵ/ਚ ਧਰ/ਤ ਆਗਾਸ਼ 

ਹੈਂ ਨਿਰਾਧਾਰ ਭੈ ਭਾਰ ਧਰਾ/ਇਆ।/ ਪਉਣ ਪਾਣਾ? ਬੈਸ਼ੰਤਰੋ ਡੰ 

/ਵਾ/ਚਾ ਰਖੈ #ਆਲਿ ਲਾਇਆ / ਪਾਣਾ ਅੰਦ/ਰਿ ਧਰਤਿ ਧਾਰ 

ਵਿਣੁ ਥੰਾਂ, ਆਕਾਸ਼ ਠਹਰਾਇਆ/ ਕਾਠੰ ਅੰਦ/ਨ ਅਗਨਿ 

ਧ/ਰ ਕਰ ਪਰਫੁਲਤ ਸ਼ਫ਼ਲ ਫਲਾ/ਇਆ / ਨਵਾ ਦੁਆਗਾੀ ਪਵਣੁ 

ਧਾਰ ਭੰ ਵਾਚ ਸਰਲ ਚੰਦ ਚਲਾ/ਇਆ/ /ਨੇਰਭਾਉ ਆਪਿ 

/ਨੈਰੰਜਨੁ ਰਾਇਆ /(5) (ਵਾਰ 15)। 
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੋਕ ਤੁਕਾਂ ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ 

ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ 

ਗੂੜ੍ਹ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਢੁਕਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਦ੍ੜ੍ਹ 

ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਾਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 

ਇਹ ਕਹਿਣੇ ਸੈਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਈ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਨਾਮ ਕਾਵਿ 

ਗੁਰਦਾਸ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 

ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪਾਈ। ਇਹ 

ਪਿਰਤ ਅਗੇ ਚਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਿਤ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ 

ਵਿਧਾ ਬਣੀ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਆਖਿਆ£ਟੀਕਾ ਪੱਧਤੀਆਂ 

ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਈਆਂ। 

ਭਾਈ ਜੀ ਦੇ ਰਚੇ ਕਬਿੱਤਾਂ ਸਵੈਇਆਂ ਵਿਚ 

ਅਧਿਕਤਰ ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੱਛਣ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਲੱਛਣ, 

ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਦਾਸ-ਭਗਤੀ, ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਤਾ, 
ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ, ਗੁਰੂ-ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, 

ਗੁਰੂ-ਭਗਤੀ ਰਾਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 
ਬਾਰੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ 

ਹੈ ਗੁਰੂ-ਭਗਤੀ । ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਅਭੇਦਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਹੈ-- ਗਰ ਗ/ਵੰਦ ਗੋ/ਵੰਂਦ ਗੁ ਹੈ 
ਨਾਨਕਾ ਭੰਦੁ ਨ ਭਾਈੀ/ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਸ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਥੂਲ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਹੈ। ਭਾਈ 

ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਭਾਵ-ਧਾਰਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਿਆਂ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣਾਂ ਅਥਵਾ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਉਤੇ 

ਆਰੋਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਨਾਮ ਕਾਵਿ : ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਾਵਿ-ਸ਼ੈਲੀ ਅਥਵਾ ਵਿਧੀ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, 

ਪਰ ਇਹ ਕਾਵਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈਆਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ 

ਬੁਨਿਆਦੀ ਅੰਤਰ ਹਨ । ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਰਚੈਤਿਆਂ ਸੈਬੈਧੀ। 

ਭਾਵੇਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਰਚੈਤਾ ਮਨੋਂਖ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਣੀਕਾਰ ਕੋਈ 

ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਸੈਤ, ਭਗਤ ਅਥਵਾ ਸਾਧਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ 

ਕਵੀ ਇਕ ਸਾਧਾਰਣ ਸੈਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਨੌਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀਕਾਰ 

ਇਸ ਭੌਤਿਕ ਜਗਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਾਗਤਿਕ 

ਪ੍ਪੰਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਵੀ ਜਗਤ ਦਾ ਭੌਤਿਕ 

ਸੁਖ-ਦੁਖ ਹੈੰਢਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਕਵੀ ਦਾ ਸੈਬੈਧ ਦਿਸਦੇ ਸੈਸਾਰ ਨਾਲ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਣੀਕਾਰ 

ਦਿਸਦੇ ਜਗਤ ਤੋ ਅਤੀਤ ਦੇ ਗੂੜ੍ਹ ਰਹੱਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 

ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੀਮਿਤ 

ਹੈ ਅਤੇਂ ਬਾਣੀਕਾਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਪਾਰਗਾਮੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਤਿੰਨ 

ਗੁਣਾਂ- ਰਜੋ, ਸਤੋ ਅਤੇ ਤਸੋ- ਤੋਂ ਪ੍ਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਪਰ 

ਮਨੋਖ ਹੈ। ਬਾਣੀਕਾਰ ਆਪਣੇ ਭੀਤਰੀ ਅਨੁਭਵ (ਰਹੱਸ 

ਅਨੁਭਵ) ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਗਿਆਸੁਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ 



ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਨਾਮ ਕਾਵਿ 

ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਰੁਪਾਇਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਕਾਵਿ ਦੇ ਰਚੈਤੇ 

ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਾਲੇ ਮਠੋਖ ਹਨ। 

ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਣ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਪ੍ਰਣਾ-ਸਰੋਤ । ਬਾਣੀਕਾਰ ਵਿਸਮਾਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਾਣਦਾ . 

ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਵੀ 
ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਬਲ 'ਤੇ ਕਵੀ-ਕਰਮ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਵੀ 
ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਪੋਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀਕਾਰ ਧਰਮ ਤੋਂ । ਕਵੀ ਪ੍ਰਭੂ 

ਸਿਰਜਿਤ ਪ੍ਕ੍ਰਿਤੀ ਉਤੇ ਕੇ 'ਦਰਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 
ਬਾਣੀਕਾਰ ਬ੍ਹਮ-ਨਿਸ਼ਠ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਕਵੀ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 

ਬਾਣੀਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਤਮੀ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਮਾਇਆਵੀ 

ਪ੍ਪੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਨਾਲ 

ਸੈਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਲੌਕਿਕਤਾ ਤੋਂ' ਪ੍ਰੋਰਿਤ ਹੈ 

ਅਤੇ ਬਾਣੀਕਾਰ ਪਰਾ-ਲੌਕਿਕਤਾ ਤੋ' ਅਨੁਪ੍ਣਿਤ ਹੈ। 

ਕਵੀ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਉ ਭਾਵੁਕਤਾ ਨੂੰ ਰੂਪਾਇਤ 

ਕਰਨ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਣੀਕਾਰ ਸਤਿ ਦੀ 

ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਿਚ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ 

ਹੈ। ਕਵੀ ਕਾਵਿ ਰਾਹੀ' ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਝੰਝੋੜਦਾ ਹੈ, ਪਰ 

ਬਾਣੀ ਮਨੌਖ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਵਿ 

ਦੀ ਪਰਕ੍ਿਤੀ ਸਾਹਿਤਿਕ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ । 

ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੁਕ੍ਤੀ ਦੇਸ਼-ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਉਠ 
ਕੇ ਪੂਰੀ ਮਨੁਂਖਤਾ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ 
ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਵਿਤਾ ਦੇਸ਼-ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ 

ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 

ਕਵੀ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਦਿਸਦੇ ਜਗਤ ਤੋਂ ਕਲਪਨਾ ਲੌਕ 

ਵਲ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣੀਕਾਰ ਦਿਿਸ਼ਟਮਾਨ ਜਗਤ ਤੋਂ ਬ੍ਹਮ-ਲੋਕ 

ਵਲ ਯਾੜ੍ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਦਾ ਸਚ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਦਾ, ਪਰ 

ਬਾਣੀਕਾਰ ਦਾ ਸਤਿ ਪਰਮ-ਸਤਿ ਹੈ ਜੋ ਅਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ 

ਅਤੇ ਕਾਲਾਤੀਤ ਹੈ। 

ਕਵੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਵਿ-ਰਸ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤਿਕ ਆਨੰਦ 

ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣੀਕਾਰ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਬ੍ਹਮਨੰਦ ਦਾ 
ਅਨੁਭਵ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਦਾ ਕਥਨ ਅਨੁਭਵ-ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ 

ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਬਾਣੀਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆਵੇਂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਉਸ 

ਦੇ ਬੋਲ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਦੀ ਬਾਣੀ “ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ”, 

“ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ”, 'ਸਚ ਕੀ ਬਾਣੀ” ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ 

ਅੰਦਰ ਕਥਨੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਦਾ ਭੇਦ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 

ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਿਸਾਹਿ ੬ (ਪੁਸਤਕ) 

ਕਵੀ ਅਤੇ ਬਾਣੀਕਾਰ ਦੇ ਕਾਵਿ-ਸਾਧਨ ਭਾਵੇਂ ਇਕੋ 

ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਬਿੰਬ, ਅਲੰਕਾਰ, ਛੰਦ, ਕਾਵਿ-ਰੂਪ, 

ਪ੍ਰਤੀਕ, ਭਾਸ਼ਾ ਆਦਿ ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੰਦੀ 

ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸਰੂਪ ਕਰਕੇ ਬਦਲਦੀ ਹੈ । ਦੋਹਾਂ ਦੀ 

ਪਹੁੰਚ ਵੱਖਰੀ-ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਭਾ ਵੀ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਹੈ, 

ਭਾਵੇਂ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਆ ਕਾਫੀ ਸਮਾਨ-ਧਰਮੀ ਹੈ, 
ਪਰ ਵੱਖਰਤਾ ਪਹੁੰਚ ਮਾਰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਸਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 

ਜਿਥੇ ਕਵੀ ਦਾ ਕਰਮਖੇਤਰ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਬਾਣੀਕਾਰ 

ਦੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰਗ ਦਾ ਆਰੈਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ 

ਕਲਪਨਾ ਦ ਪਰਾਂ ਨਾਲ ਭੰਡ ਗੇ ਪਾਨੂਗ£ਸਰੋਤਾ ਦੀ ਸੂਝ ਵਾ 

ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਯੋਗ 

ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਆਧਾਰ-ਭੂਮੀ ਇਕੋ ਹੈ, 

ਪਰ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਹੈ ਅਤੇ 

ਮਠੋਂਖ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੋਖ ਦਾ 

ਭੌਤਿਕਤਾ ਨਾਲੋਂ' ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ 

ਵਲ ਰੁਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਵਿਤਾ ਮਨੌਖ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਲਪਨਾ 

ਦਾ ਹਿਲੋਰਾ ਦੇ ਕੇ ਕਾਵਿ-ਰਸ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ-ਬਾਣ ਨਾਲ ਵਿੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ 

ਹਰਿ-ਪ੍ਾਪਤੀ-ਪਥ ਉਤੇ ਅਗੇ ਤੋਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ 

ਦੀ ਅੰਤਰ-ਦ੍੍ਸ਼ਟੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਉਂਦਾਤ ਹੈ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ : ਵੇਖੇ 'ਵਿਆਕਰਣ'। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣਿਕ ਪਾਤਰ ਤੇ ਭਗਤ 

(ਪੁਸਤਕ) : ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਗਿਆਨੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ 

ਨੇ 1985 ਵਿਚ ਸੀਤਲ-ਸਤਕ ਭੰਡਾਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ (116 

ਪੰਨੇ) ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 74 ਪੰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣਿਕ ਪਾਤਰਾਂ 

ਬਾਰੇ ਅਤੇ 75 ਤੋਂ 116 ਪੰਨੇ ਤਕ ਭਗਤ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ 

ਅਖਰ-ਕੁਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਖਪਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ _ 

ਜੋ ਸਾਧਾਰਣ ਪਾਠਕ ਲਈ ਕੰਮ-ਚਲਾਊ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ 

ਹੋ। 

ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਿਸਾਹੀ ੬ (ਪੁਸਤਕ) : ਕਵੀ ਸੋਹਨ 
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ਗਵਾਹੀ ਅਨੁਸਾਰ 1775 ਬਿ. ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਈ ਕਾਨ 
ਸਿੰਘ ਨੇ “ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਰਤੰਡ” ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈ. 1890 ਬਿ. 

ਤੋ' ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਸੰ. 1900 ਬਿ. ਵਿਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ 

ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕੀ 

ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੇ ਛੰਦਾਂਕ 141 ਵਿਚ ਅਕਾਲ-ਤਖ਼ਤ ਉਤੇ 

ਸੋਨਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਬਿੱਤਾਂਤ ਦਰਜ ਹੈ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ 

ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਛੰਦਾਂਕ 300 ਵਿਚ 

ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦੇ ਝਬਾਲ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ (ਜੋ 

ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਣਕ ਚੌਕ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ) ਬਾਰੇ 

ਭਵਿੱਖ-ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ 1891 ਬਿ. (1834 ਈ.) 

ਤੋਂ ਮੇਲਾ ਲਗਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਛੰਦਾਂਕ 410 ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਜਾ 

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ “ਨੂਰਦੀ ਦੀ ਸਰਾਇ” ਨੂੰ ਢੁਹਾ ਕੇ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਟਾਂ ਨਾਲ ਤਰਨ-ਤਾਰਨ ਦੇ ਗੁਰੁ-ਧਾਮ ਦੇ ਉਸਾਰਨ 

ਦਾ ਬ੍ਰਿੱਤਾਂਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਨਕਲ ਜੋ 1901 ਬਿ.(1844 
ਈ.) ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਦੇ “ਸਿੱਖ 
ਇਤਿਹਾਸ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ” (ਨੰ. 651) ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ 1891 ਬਿ. (1834 ਈ.) 
ਅਤੇ 1901 ਬਿ. (1844 ਈ.) ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਇਸ ਦੇ ਚੌਥੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੁ 
ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੈਪਾਦਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ 

ਵਿਚਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਨਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬੇਨਤੀ, ਕਿ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਤੋ ਨਿਖੇੜਿਆ ਜਾਏ, ਨੇ ਵੀ 
ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਬਾਣੀ 
ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਣੀ 
ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, 

ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਨੂੰ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨ ਮਿਲੀਆਂ 
ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਗਏ ਅਤੇ ਮੋਹਨ ਦੇ 
ਚੌਬਾਰੇ ਹੇਠਾਂ ਗਲੀ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ “ਮੋਹਨ ਤੌਡੇ ਉਚੇ ਮੰਦਰ 
ਮਹਲ ਅਪਾਰਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ। ਮੋਹਨ ਪਸੀਜ ਗਿਆ 
ਅਤੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਥੀਆਂ 
ਵਿਚ ਚਾਰ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੈਕੇਤ ਹੈ 
(ਚਾਰ ਗਨ ਜੰ ਆਮੰਦ ਪੰਥਆਂ /ਤਾਹ /ਨਕਟਾਰੇ)। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 
ਨੌ ਰਾਮਸਰ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ 
ਤੋਂ ਸੈਕਲਿਤ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 

ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਸੈਕਲਿਤ ਕਰਵਾਉਣ 

402 ਰਚ ਗੁਰਮਤ/ਗੁਰਮਤਿ 

ਸੈਬੋਧੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ “ਮਹਿਮਾ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼” ਵਾਲੇ ਸ਼ੌਕੇ ਦਾ 

ਨਿਵਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਭਗਤ ਕਾਨਾ, ਛਜੂ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਅਤੇ 

ਪੀਲੂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਨੋ 
ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੰਥ 

ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੀਕਾ ਹੋਣ ਦਾ ਗੌਰਵ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ। (ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ 

ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ 'ਗੁਰਬਾਣੀ 

ਦੀ ਕੁੰਜੀ' ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲਗਿਆ।) ਫਿਰ ਭਾਈ ਬੈਨੋ ਦੀ ਬੀੜ 
ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਰੁ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੀਸਾਣ ਪਵਾਉਣ ਦਾ 
ਬਿੱਤਾਂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈੜੇ ਦੁਆਰਾ ਸਿੰਗਲਾਦੀਪ ਤੋਂ 'ਪਾਣਸੈਗਲੀ” 

ਮੰਗਵਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪ੍ਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦਰਜ 
ਹੈ। 

ਇਸ ਵਿਚ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਣਾਂ ਤੋਂ 

ਗੁਰਦਾਸ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ 

ਬ੍ਰਿੱਤਾਂਤ ਹੈ। ਭਗਤ-ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਚਾਰ ਸਮਕਾਲੀ 
ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਪ੍ਵਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ 
ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੀਕਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ 
ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣਸੈਗਲੀ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰਨ ਦਾ ਉਲੇਖ ਵੀ ਹੋਇਆ 
ਹੈ। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਪੂਰਵ- ਵਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸਾਂ 
ਵਿਚ ਆਏ ਬਿੱਤਾਂਤਾਂ ਦਾ ਸਮੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਗੁਰਮਤ,/ਗੁਰਮਤਿ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਵਿਵਹਾਰ 
ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਅਰਥ-- ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਰਾਇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਸੀਹਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੈਮਤੀ। ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ 
ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਚੌਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ 
ਉਪਦੇਸ਼ ਗ੍ਹਿਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਚੂੰ ਕਿ 

ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਵਿਚ ਪੁਗੀ ਹੋਈ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਸੁਆਮੀ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਰਾਇ ਸਿੱਖ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕ 
ਮਹੱਤਵ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਗੁਰੁ ਦੀ ਮਤ ਪਾਪਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਨੇ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ- ਗੁਰਮਤਿ ਲੰਹ ਤਰਹ 

ਭਾਵ ਦੁਤ੍ਰ ਮਕਾਂਤ ਭਏ ਸ਼ ਪਆ7ਇਆ/ (ਗੁ. ਰੰ. ੧੦੪੧)। 
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਬਿਹਾਗੜਾ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ 
ਦੀ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਦੇ ਡੋਲਦਾ 

ਨਹੀਂ ਹੈ-- ਗੁਰਮਤਿ ਮਨੁ ਠ/ਹਿਰਾਈਐ ਮੇਗਾੰ ਜਿੰਦੁੜੀਏ ਅਨਤ 

ਨ ਕਾਦੂ ਛੱਲੇ ਰਾਆ/(ਗੁ. ਰੈ. ੫੩੮)। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ 



ਗੁਰਮਤਿ ਸਭਿਆਚਾਰ 

“ਸੁਖਮਨੀ” ਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਮੂਰਖ 

ਵਿਅਕਤੀ ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤੀ 
ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਈ ਸਿਆਣੇ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸਾਰ ਸਾਗਰ 

ਵਿਚ ਡੁਬ ਗਏ ਹਨ- ਗਰ ਕ ਅੰਤ ਤੰ ਲੰਹਿ ਆਨ / 

ਭਾਗ/ਤਿ /ਸਨਾ ਬਹੁ ਡੂਥੇ ਨਆਨ /(ਗੁ. ਰੀ. ੨੮੮)। 
ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੁਆਰਾ 

ਸਥਾਪਿਤ ਸਿਧਾਂਤ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਵਿਸਤਰਿਤ ਹੋਇਆ ਅਰਥ 

ਗੁਰੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ 

ਚਲਣ ਵਾਲਾ ਧਰਮ। ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਭੰਡਾਰ 

ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੀ 

ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਭਗਤ ਅਤੇ ਭੱਟ-ਬਾਣੀ ਵੀ ਹੈ ਜੋ 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਰੀਗਾ ਵਿਚ ਮਿਲਣ 

ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਗੰਗਾ ਹੀ ਅਖਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ 

ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਖਦੀ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਲੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਭਿੰਨ 

ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੋਂ ਗੁਰੂ 

ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਦਰਸਾਏ ਸਿਧਾਂਤ 

ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 'ਗੁਰਮਤਿ” ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ 

“ਗੁਰਮਤਿ” ਹੀ ਸਿੱਖ-ਸਾਧਕ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 

ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ “ਗੁਰਮਤਿ ਭਗਤੀ” (ਵੇਖੋ) ਕਿਹਾ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤ-ਪੱਧਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ 

ਵਾਲੇ ਅਨੁਯਾਈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ-ਧਰਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। “ਗੁਰਮਤਿ” ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ 

ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੇਖੋ “ਗੁਰਦਾਸ, ਭਾਈ”। 

ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਰਮਤਿ-ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦਾ 

'ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ” ਤੋਂ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ 

ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ” ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਦੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਸਮੇਟਦੇ 

ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 

ਕਰ ਲੈਦੇ ਹਨ। 

ਗੁਰਮਤਿ ਸਭਿਆਚਾਰ : ਵੇਖੋ 'ਸਭਿਆਚਾਰਿਕ ਚੇਤਨਾ”। 

ਗੁਰਮਤਿ-ਸੈਗੀਤ : 'ਗੁਰਮਤਿ-ਸੈਗੀਤ” ਤੋ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰੂ 

ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸੈਗੀਤ-ਪ੍ਬੰਧ ਜਾਂ 

ਸੈਗੀਤ-ਪੱਧਤੀ। ਇਸ ਸੈਗੀਤ-ਪੱਧਤੀ ਦਾ ਸੈਬੈਧ ਧਾਰਮਿਕ 

ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਸੋਗੀਤ ਅਸਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ 

ਗੁਰਮਤਿ-ਸੈਗੀਤ 

ਉਦਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸੈਗੀਤਾਤਮਕ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ 

ਦੁਆਰਾ ਪਰਮ- ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਭਗਤੀ ਸੈਪੈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੈਗੀਤ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਬੋਲ ਉਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ 

ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨੀਏ ਅਤੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਧਾਰਮਿਕ 

ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੈਗੀਤ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ 

ਵਾਯੂ-ਮੋਡਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਰੈਗ 
ਭਾਰਤੀ ਸੈਗੀਤ ਉਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਕਈ ਵਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਠ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ 

ਸੈਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦਾ ਰਸ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਕੈਨਾਂ ਵਿਚ ਸੈਚਾਰਿਤ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰਮਤਿ-ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਭਾਰਤੀ 

ਸ਼ਾਸਤੀ-ਸੈਗੀਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਕਿ ਇਸ ਸੈਗੀਤ-ਪੱਧਤੀ ਉਪਰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 15ਵੀ' 

ਅਤੇ 16ਵੀਂ ਸਦੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੈਗੀਤ-ਪੱਧਤੀਆਂ 

ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੁਲਤਾਨਾਂ ਦੀ 

ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕਾਇਮ (1206 ਈ ਤੋਂ) ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਫ਼ੀ 

ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਪ੍ਭਾਵ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲਗਾ। 

ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਦੀ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸੈਪ੍ਰਦਾਇ ਦੇ ਸੈਗੀਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਪ੍ਦਾਇ 
ਦੀ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਧਾਰਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਭ ਤੱ 

ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਸਰਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸੂਫ਼ੀ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੈਗੀਤ-ਬੱਧ 

ਢੌਗ ਨਾਲ ਗਾਉਣਾ। ਸੂਫ਼ੀ ਦੇ ਸੈਗੀਤ ਨੂੰ 'ਕਵਾਲੀ ਸੈਗੀਤ” 

ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ 

ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋ ਬਾਦ ਕਵਾਲੀ ਅਤੇ ਨਾਅਤ ਸੈਗੀਤ- 

ਵਿਧੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 

ਦੀਆਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਰੁਚੀਆਂ ਕਾਰਣ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ 

(1556-1605 ਈ.) ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਕਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਗੀਤ 

ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ-ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਉਤਸਾਹ ਮਿਲਿਆ। 
ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗੀਤ-ਬੱਧ ਰਚਨਾ ਹੈ। 

ਸੈਗੀਤ-ਬੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਗੰਥ ਰਾਹੀ 

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਤੰਤਰ ਸੈਗੀਤ ਪਰੈਪਰਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ 

ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਸੈਗੀਤ ਦਾ 

ਪਰਸਪਰ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਅਨੌਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 

ਕਲਾਤਮਕ ਜੁਗਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰਾਗਾਂ 

ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ 



ਗੁਰਮਤਿ-ਦਰਸ਼ਨ (ਸਿਧਾਂਤ) 

ਨਾਲ ਗੁਰੁ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੈਗੀਤ ਨੇ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ 

ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 'ਸਿੱਖ-ਸੰਗੀਤ” ਜਾਂ 

'ਗੁਰਮਤਿ-ਸੈਗੀਤ” ਆਦਿ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਗੇ ਹਨ। ਇਸ 

ਦੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਰੁਪ ਜਾਂ ਕਾਰਜ-ਪੁਕਿਆ ਨੂੰ “ਕੀਰਤਨ” ਕਿਹਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਗ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਖੇੜਦੇ 

ਹੋਇਆਂ ਅੰਕ, ਰਹਾਉ, ਘਰ, ਜਤਿ, ਧੁਨੀ ਆਦਿ ਜੁਗਤਾਂ 

ਨਿਰਦਿਸ਼ਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੁਗਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 

ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੈਚਾਰ ਦਾ ਜੀਵੰਤ 

ਸਾਧਨ ਬਣੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੇਖੋ “ਕੀਰਤਨ”, “ਰਾਗ”। 

ਗੁਰਮਤਿ-ਦਰਸ਼ਨ ( ਸਿਧਾਂਤ) : ਇਸ ਤੋ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ 

ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਫਿਲਾਸਫ਼ੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਗੁਰੂ ਗੰਥ 

ਸਾਹਿਬ” (ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ) ਅਤੇ (ਸਾਧਨਾ ਦਾ 

ਸਰੂਪ) ਇੰਦਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਗੁਰਮਤਿ ਨਿਰਣਯ ਸਾਗਰ (ਪੁਸਤਕ) : ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ 
ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਸੈਬੈਧਿਤ ਤਾਰਾ 

ਸਿੰਘ ਨਰੋਤਮ ਦੀ ਲਿਖੀ ਇਕ ਪੁਸਤਕ । ਵੇਖੋ “ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ 

ਨਰੋਤਮ, ਪੰਡਿਤ”। 

ਗੁਰਮਤਿ-ਭਗਤੀ : ਮੱਧ-ਯੁਗ ਵਿਚ ਧਰਮ-ਸਾਧਨਾ ਦੇ 
ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਾਰ ਮਾਰਗ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ-- ਕਰਮ, ਗਿਆਨ, 
ਯੋਗ ਅਤੇ ਭਗਤੀ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਕਰਮ-ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਅਥਵਾ 

ਅਧਿਆਤਮ ਕਰਮਾਂ ਪਤਿ ਉਦਾਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ 

ਵਾਚਿਕ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਤ੍ੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। 

ਹਾਂ, 'ਸਹਿਜ-ਗਿਆਨ' ਪ੍ਰਤਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਘੌਲ ਨਹੀਂ 

ਹੈ। 'ਸਹਿਜ-ਗਿਆਨ” ਦਾ ਪ੍ਰਮੁਖ ਕਰਤੱਵ ਮਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ 
ਵਾਸਨਾਤਮਕ ਸੈਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ 
ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਸਹਿਜ-ਗਿਆਨ” ਬ੍ਹਮ-ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਜਾਂ ਅਦ੍ਰੈਤਤਾ 
ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਯੋਗ-ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ 
ਪਰੈਪਰਾਗਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਯੋਗ ਦੇ 
ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਖੰਡ ਕਰਮ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਸਹਿਜ-ਯੋਗ” (ਵੇਖੋ) ਜਾਂ 'ਸ਼ਬਦ-ਸੁਰਤਿ- 
ਯੋਗ' (ਵੇਖੋ) ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 'ਸਹਿਜ-ਯੋਗ” 
ਪਰੈਪਰਿਕ ਸਹਿਜ-ਯੋਗ ਤੋਂ` ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਯੁਗ ਦੀਆਂ 

ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜੋ ਕਾਲ 

ਗੁਰਮਤਿ-ਭਗਤੀ 

ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ, ਚਿਰ-ਨਵੀਨ ਅਤੇ 

ਸਭ ਦੁਆਰਾ ਗੁਹਿਣ ਕੀੜੇ ਜਾਣ-ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਦੀ 

ਇਕ-ਸਮਾਨ ਮੁਕਤੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਖਦਾ ਹੈ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਭਗਤੀ-ਮਾਰਗ ਦੀ ਗੱਲ 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਸਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਣ ਛੋਹਣ 

ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭਗਤੀ ਵਿਚ 
ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ-- ਆਹ/ਨਨਿ ਭਗਤਿ ਕਠੇ /ਲਿਵ ਲਾਇ/ 

ਨਾਨਕੁ /ਤਨ ਕੰ ਲਾਗੰ ੫ਇ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੩੫੨)। ਪਰ 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪਰੈਪਰਾਗਤ ਭਗਤੀ ਜਾਂ ਨਵਧਾ-ਭਗਤੀ 

ਦੇ ਸ਼ਾਸਤੀ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਗੋਂ 

ਇਥੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ “ਭਾਉ-ਭਗਤੀ” ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ- ਭਾਉ ਭਗਤਿ 

ਕਾ/ਰ ਨਚੁ ਸਦਾਏ / ਤਉਂ ਨਾਨਕੁ ਸੌਖਾਂਤਰ ੫ਾਏ / 

'ਭਗਤੀ-ਮਾਰਗ” ਪ੍ਰਤਿ ਇਤਨੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ 
ਗਈ, ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਾਰਣ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਿਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋ ਜਲਦੀ ਦਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ 

ਜਿਗਿਆਸੂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ 

ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਕਮਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਯੁਗੀਨ 

ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵੀ ਇਸੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਨ। 
ਵੈਧੀ-ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ 

ਦੇ ਕਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਥਵਾ ਤੱਤ੍ਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੀਕ੍ਰਿਤ 
ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇ' ਸਤਿ 
ਬ੍ਤ ਹੈ, ਸੈਤੋਖ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਗਿਆਨ-ਧਿਆਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ, 

ਦਇਆ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਜਪਮਾਲਾ ਹੈ, ਯੁਕਤੀ ਧੋਤੀ ਹੈ, 
ਸੁਰਤਿ ਚੌਕਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਨੀ ਤਿਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਉ ਭੋਜਨ 
ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਭਗਤੀ ਸਰਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ 
ਸਾਧਕ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ- ਸਚੁ ਵਰਤੁ` ਸੰਤਖ਼ ਤਰਲ 

/ਗਿਆਨੁ` /ਧਿਆਨੁ /ਇਸ਼ਨਾਨੁ / ਵਾਇਆ ਦੇਵਤਾ /ਖਿਆਾ 

ਲਪਆਾਲਾੀ ਤੇ ਆਣਸ਼ ਪਰਧਾਨ / ਜੁਗ/ਤ ਧੋਤਾ ਸ਼ਰਤਿ ਚਉਂਕਾ 

/ਤਿਲਕੁ ਕਰਣ? ਹ/ਇ / ਭਾਉਂ ਭੋਜਨੁ ਨਾਨਕਾ /ਵਿਰਲਾ ਤ ਕੌਈ 

ਕਇ/ (ਗੁ. ਰੀ੍. ੧੨੪੫)। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਦੂਰ 

ਤਕ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤ ਭਗਤੀ-ਮਾਰਗ ਦੀ ਸਾਧਨਾ-ਪ੍ਕਿਆ 
ਪਰੈਪਰਾ ਤੋ' ਹਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਰੈਪਰਾ ਪ੍ਰਤਿ ਸਵੀਕਾਰ 
ਅਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੁ ਗੰਥ 
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ਭਿੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜੁਗਤਾਂ 

ਦਾ ਜੋ ਉਲੇਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ , ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾਈ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ 

ਗਰਮਤਿ-ਭਗਤੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸੁਤੰਤਰ ਅਨੁਭਵ ਦਾ 

ਰਹੱਸਮਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ 

ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 

“ਭਾਉ-ਭਗਤੀ” ਜਾਂ “ਪੇਮ-ਭਗਤੀ” ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਤਿਪਾਦਿਤ “ਭਾਉ-ਭਗਤੀ” ਦੀ ਪਹਿਲੀ 

ਆਧਾਰਭੂਤ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਮਨੌਂਖ ਜਨਮ ਅਥਵਾ ਸਰੀਰ। ਕਿਉਂਕਿ 

ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ “ਭਗਤੀ” ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ 

ਕੁਝ ਨਿਰਾਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ 

ਨੇ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੁਰਲਭ ਜਨਮ ਵਿਚ 

ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾਣੋ' ਕਦੇ ਘੌਲ ਨਹੀਂ 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ-- ਭਈ ਪਰਾਪਤਿ ਮਾਨੁਖ ਦੌਹੁਨੀਆ / ਗਾਬੈਂਦਾ 

ਮਿਲਣ ਕੀ /ਇਹ ਤੰਗੀ ਝਨੀਆ/(ਗੁ. ਰੀ. ੩੭੮)। 

ਮਨੌਖ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਾਧਕ ਦੇ ਮਨ 

ਵਿਚ ਆਸਤਿਕਤਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਵਿਚ ਆਸਥਾਨ ਰਖਣ ਵਾਲਾ ਸਾਧਕ ਭਗਤੀ ਵਲ ਰੁਚਿਤ 

ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਧਕ ਹੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ 

ਸੈਪੰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਭਲਾ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚ 

ਕਿਵੇ ਮਗਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਦੇ 

ਆਸ਼੍ਯ-ਆਲੈਬਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ। ਇਸ 

ਲਈ ਮਨੌਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਈਸ਼ਵਰੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 

ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਸ ਨਾਲ ਅਦ੍ਰੈਤ ਸੈਬੈਧ ਸਥਾਪਿਤ 

ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 

ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਫੁਲ ਖਿੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 

ਪ੍ਰੇਮ-ਭਾਵਨਾ : ਮਨੁਂਖ ਜਨਮ ਅਤੇ ਆਸਤਿਕਤਾ ਤੋਂ 

ਬਾਦ ਭਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਆਰੈਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੰਥ 

ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਲੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁਖ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਵਨਾ 'ਪੇ੍ਮ' 

ਹੈ। ਕਿਸੇ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਲਈ 'ਪ੍ਰੋਮ” ਪਹਿਲੀ ਆਵੱਸ਼ਕਤਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੀ ਸਵੱਛ ਧਾਰਾ ਸਾਰੀ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਆਦਿ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤਕ 

ਅਰੁਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ 

ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸਾਧਾਰਣ ਜਿਹੀ ਭਾਵੁਕ ਸਥਿਤੀ 

ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਅੰਦਰਲੀ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਵ੍ਰਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਧਕ 

ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਤਰਕ-ਵਿਤਰਕ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਅਦ੍ਰੈ੍ਤਾਵਸਥਾ 

ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨ ਸਮਝੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਗੁਝੇ ਭੇਦਾਂ 

ਨੂੰ ਇਕਦਮ ਸਮਝਣ-ਯੋਗ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਅਨੁਭਵ 

ਕਿਸੇ-ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰੈਮ ਨੂੰ 
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ਸੈਸਾਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਮ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ 

ਹੋਇਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ 

ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ 

ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਰੀਰਿਕ ਅਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਿਆਗ 

ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਚਾਹ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਛੁਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ 

ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕਟ ਕੇ ਤਲੀ ਉਪਰ ਧਰਨਾ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਹੀ ਉਹ ਪੇਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਚਲਣ ਦਾ ਸਹੀ 

ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰਗ ਉਪਰ 

ਇਕ ਵਾਰ ਪੈਰ ਟਿਕਾ ਦੇਣ ਤੋ' ਬਾਦ ਸਿਰ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਾਉਣ 

ਤੋਂ ਵੀ ਸੈਕੋਚ ਕਰਨਾ ਅਸੈਭਵ ਨਹੀਂ-- ਜਉਂ ਤਾਉਂ ਪ੍ਰੰਮ ਖੋਲਣ 

ਕਾ ਚਾਉ / ਲ੍੍ਰ ਧਰਿ ਤਲ ਗਲੀ ਮੇਨ ਆਉਂ //ਇਤ ਆਗ/ਗਾ 

ਪੈਨ ਧਗੀਜੰ //ਸ੍ਰ ਦੀਜੈ ਕਣ ਨ ਕੀਜੈ /(ਗੁ. ਰੀ. ੧੪੧੨)। 

ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ “ਕਬੀਰ 

ਗ੍ਰੰਥਾਵਲੀ” ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ-- ਯਹ ਤੌਂ ਘਰ ਹੈ ਪ੍ਰੰਮ ਕਾ 

ਖਾਲਾ ਕਾ ਘਰ ਨਹਿ / ਸੀਸ ਉੱਤਾਰੈ ਭਈ ਧਰੈ ਤਝ ਪੰਠੰ ਘਰ 

ਸਾਹ। 

ਜਗਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨਸ਼ਵਰਤਾ : ਪੇਮ ਦੇ ਅੰਕੁਰ 

ਪ੍ਸਫੁਟਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋ ਬਾਦ ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਵਲ ਪ੍ਰੇਰਨ ਲਈ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਜਗਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਵਰ ਦਸਿਆ 

ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ 

ਸੰਸਾਰ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਉਤਪੱਤੀ- ਵਿਨਾਸ਼ 

ਪੁਨਰ-ਉਤਪੱਤੀ ਦੀ ਸੈਗਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 

ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ, ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ, ਚੰਦ੍ਮਾ ਅਤੇ ਤਾਰੇ 

ਸਭ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ 

ਤਾਂ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ-- ਰਾਜੇ ਰਾਯਤਿ ਜਕਦਾਰ ਕੀਇ 

ਨ ਰਹਸ਼ੀਓ / ਹਟ ਪਟਣ ਬਾਜਾਰ ਹੁਕਆ ਛਹਨੀਓ/..... (ਗੁ . 

ਗੀ. ੧੪੧)। 

ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮੁਕਾਮ ਫਾਨ?, ਦੁਨੀਆ 

ਚਾ/ਰਿ ਦਿਹਾੜੇ, ਸਭਾ ਜਗਾ ਚਲਣਹਾਨੁ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 

ਪਰਮਾਰਥਿਕ ਦਿ੍ਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸੈਸਾਰ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਅਤੇ ਥੋੜ-ਚਿਰ 

ਹੈ। ਪਰ ਮਨੌਖ ਨੇ ਜੀਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਉਣਾ ਵੈਬਾਗੀਆਂ 

ਜਾਂ ਸੈਨਿਆਸੀਆਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਗਿ੍ਹਸਥ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ 

ਜੀਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੈਸਾਰ ਮਨੁਖ ਦੀ ਕੀੜਾ-ਸਥਲੀ ਹੈ। 

ਸੈਸਾਰ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। 

ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸੈਸਾਰ ਨੂੰ “ਸਚ' ਵੀ 

ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਚ ਪਰਮਾਰਥਿਕ ਸਚ ਵਰਗਾ 
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ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸੈਸਾਰ ਸਚਮੁਚ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ 
ਇਤਨੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ ਉਤੇ ਕਿਉਂ 

ਬਲ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮਾਰਥਿਕ ਦਿ੍ਸ਼ਟੀ ਜਾਂ 

ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਵਿਚ ਸਫਲ-ਮਨੋਰਥ ਹੋਣ ਲਈ ਸੈਸਾਰ 

ਦੀ ਅਥਵਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨਾਸ਼ਵਰਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲਾਣਾ 
ਪਵੇਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕੋਰੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਮਤਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਿਧੇ ਰਸਤੇ ਉਤੇ 
ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਸਾਰਕਿ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਪ੍ਤਿ ਆਸਕਤੀ 
ਅਤੇ ਮੋਹ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸਿੱਟੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ 
ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਮਨੌਂਖ ਨੂੰ ਸਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ 
ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਦਾ ਸੈਸਾਰ ਅਤੇ ਸੈਸਾਰਕਿ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਾਂ 
ਪ੍ਤਿ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਸੈਸਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਜਾਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣਨਾ ਗੁਰਮਤਿ- 
ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ 
ਗਰਮਤਿ-ਭਗਤੀ ਸੋਸਾਰ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਚ ਮੈਨ 
ਕੇ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੋ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ 
ਕਮਲ ਦੇ ਜਲ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੋਣ ਵਾਂਗ ਨਿਰਲਿਪਤ ਰਹਿਣ 
ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ : ਗੁਰੂ ਪਰਮ ਦੁਆਰਾ ਉਤਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ 
ਪ੍ਰਤਿ ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧਕ 
ਨੂੰ ਪਥ-ਪ੍ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 
ਪ੍ਤਿਪਾਦਿਤ ਭਗਤੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਥ-ਪ੍ਰ ਦਰਸ਼ਕ (ਗੁਰੂ) ਦੀ 
ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਦੇਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗੁਰਮਤਿ-ਭਗਤੀ ਦੀ 
ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 
ਭਗਤੀ ਹੈ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੇਣ , ਉਸ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦਾ ਫਲ ਕਿਉਂਕਿ 
ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਧਨ ਦੁਆਰਾ 
ਭਗਤੀ ਸੈਪੰਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀ ਸਕਦੀ- ਹੋਰ /ਕੈਤ ਭਗਤਿ ਨ 
ਹੌਵਲ /ਝਨੂ ਸ਼ਤਗਿਰ ਕੇ ਓੰਪਦੇਸ਼ / (ਗੁ. ਰੀ. ੨੨)। ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਬਾਰੇ 'ਮੂਲ-ਮੰਤ੍ਰ' ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ 
ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ 
ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। 'ਮੂਲ-ਮੰਤ੍' ਦੀ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਸਾਰੀ 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵਿਆਪਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ 
ਰੂਪੀ ਸੱਚਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ-- ਸ਼ਚਾ ਭੋਜਨੁ ਡਾਓਂ 
#/ਤਗਾ/ਰਨ ਵ/ਸਿਆ। 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਥਵਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਚਿਤ੍ਣ 
ਕਰਦਿਆਂ 'ਸੁਖਮਨੀ' ਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ 
ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਸਤਿ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ 
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ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹੀ “ਸਤਿਗੁਰੂ” ਹੈ। ਸਤਿ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ 

ਜਾਣੇ ਬਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸਰਲ ਨਹੀਂ। 

ਅਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੈਪਰਕ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ 
ਅਥਵਾ ਸੇਵਕ ਦਾ ਉੱਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ- ਸਤਿ ਪਰ੪ ਸਨ 
ਜਾ/ਨੇਆ ਸ਼ੱਤਿਗ੍ਰ /ਤਿਸ਼ ਕਾ ਨਾਉਂ / /ਤਿਸ਼ ਕੰ ਸੰਗਿ ਸਿਸ 
ਉਧਰੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਨ ਗਾਉ /(ਗੁ. ਰੈ. ੨੮੬)। 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਹੀ ਇਹੀ ਕਿ ਉਹ 
ਸਭ ਨੂੰ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀਵਾਤਮਾ 
ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਏਕਾਕਾਰਤਾ 

ਦਾ ਅਧਿਅਸਥ ਹੈ- ਨਾਨਕ ਸੱਤਗ੍੍ਰ ਐਸਾ ਜਾਣਆ ਲੇ 
ਸਭਨ ਲਏ ਲਾਇ ਜੀਉਂ/(ਗੁ. ਰੀ. ੭੨)। 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮਰਥਤਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਦੇ 

ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤਲ ਉਤੇ ਉਤਰਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਸਥੂਲ ਵਾਲਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ 
ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ- ਗੁਰ ਗਾਵਿੰਦੁ ਲੇਂਵਿੰਦੁ ਗੁਰੂ ਹੈ 
ਨਾਨਕ ਭੰਦੁ ਨ ਭਾਈ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੪੪੨)। ਅਸਲ ਵਿਚ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਨਿਮਿਤ ਸਾਧਨ ਬਣਦਾ 
ਹੋਇਆ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਅਥਵਾ ਸਾਗਰ ਗੁਰੂ 
ਪਾਸ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਖੋਲ੍ਹ 
ਦਿੰਦਾ ਹੈ- ਸਾਗਰ ਭਗਾਤਾ ਭੰਡਾਰ ਹ/ਰ ਪੁਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾ/ਲ/ 
ਸਤਿਗੁਰ ਤਠਾ ਖੰਲਿ ਦੇਇ #/ਖ ਗੁਰਮ/ਖ ਹਨ ਪਰਗਾ/ਨਿ / 
(ਗੁ. ਗੰ. ੯੯੬)। 

ਸਤਿ-ਸੈਗਤਿ : ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਭਗਤੀ ਦੀ 
ਸਫਲਤਾ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਤਿ-ਸੈਗਤਿ, ਸਾਧ-ਸੈਗਤਿ 
ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 
ਉਚਿਤ ਪਥ-ਪ੍ਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸਦਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ 
ਦੀ ਲੋੜ ਸਿੱਧੀ ਕਾਲ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਅਧਿਕ 
ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਥਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਢਲੇ ਬੋਧ ਕਰਾਏ 
ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਸਾਧਨਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਧਰਾਂ ਤੇ 
ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ 
ਲਈ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿਰਜ ਕੇ 
ਨਿਰਤਰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ 
ਪੂਰਤੀ “ਸਤਿ-ਸੈਗਤਿ” ਦੁਆਰਾ ਸੈਭਵ ਹੈ। 

ਸਤਿ-ਸੈਗਤਿ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾ-ਮਾਰਗ 
ਉਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸ੍ਰੋਸ਼ਠ ਜਾਂ ਅਦਾਰਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ 
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ਅਤੇ ਸੋਧ। ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਸੈਤਾਂ, ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ 

ਵਿਚ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਸਤਿ-ਸੈਗਤਿ ਉਪਰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਤਿ-ਸੈਗਤਿ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਅਤੇ 

ਮਹੱਤਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।ਸਤਿ-ਸੈਗਤਿ ਉਹ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕੇਵਲ 'ਇਕ 

ਨਾਮ” ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। “ਇਕ ਨਾਮ” ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਦਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ- 

ਸ਼ਤਿਸ਼ੰਗਤਿ ਕੰਗੀ ਜਾਣ?ਆ / /ਜਿਥੰ ਏਕੇ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣਾੀਆ/ 

ਏਕੇ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰਿ ਦੀਆ ਬੁਝਾ/ਇ ਜੀਉਂ / 

(ਗੁ. ਰੀ. ੭੨)। ਇਹ ਪਾਰਸ ਪੱਥਰ ਵਰਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਛੋਹ 

ਨਾਲ ਮਨਮੁਖ ਰੂਪੀ ਲੋਹਾ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਪੀ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ- ੫ਾਰਸ਼ ਭੰਟਿ ਕੰਚਨ ਧਾਤੁ ਹੋਈ ਸਾਤਿਸ਼ੰਗੰਤਿ ਕੀ 

ਵ/ਡਆਈੰ /(ਗੁ. ਰੈ. ੫੦੫)। ਸਤਿ-ਸੈਗਤਿ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ 

ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ 

ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਦੁਅੰਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਨ ਕੋਈ 

ਬੇਗਾਨਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੇ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਵੈਰੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ 

ਸੁਖਾਤਮਕ ਸੈਪਰਕ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ- /ਲਸ਼ਰਿ ਗਈ ਸਭਾ 

ਤਾ/ਤਿ ਪਰਾਈ/ ਜਥ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਆਹਿ ਪਾਈ/ ਨਾ ਕੰ 

ਬੈਠੀ ਨਹੀ /#ੈਗਾਨਾ ਸ਼ਗਲ ਸੰਗਿ ਹਮ ਕਉ ਬਨ ਆਈਂ / 

(ਗੁ. ਗੰ. ੧੨੯੯)। 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਭਗਤੀ ਦੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰੇਮ 

ਦਾ ਸਰੂਪ ਚਿਤਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਤਿ-ਸੈਗਤਿ ਉਸ ਵਿਚ 

ਸਮਾਜਿਕ ਸਮ-ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਭਉ : ਪ੍ਰੌਮ ਨਾਲ ਵਿਗਸੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਪਥ- 

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਸਤਿ-ਸੈਗਤਿ ਦੁਆਰਾ ਸੈਵਾਰੇ ਸਾਧਕ ਲਈ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਉ (ਭੈ) ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ 

ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ- 

ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਸ ਭਉ (ਪ੍ਰੇਮ) ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਾ 

ਕੇਂਦਰ-ਬਿੰਦੂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ “ਭਉ” ਦਾ ਡੂੰਘਾ 

ਸੈਬੈਧ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਰਸਪਰ ਸੈਬੈਧਿਤ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ 

ਪੂਰਕ ਹਨ। ਈਸ਼ਵਰੀ “ਭਉ” ਤੋਂ ਬਿਨਾ “ਭਾਉ” ਦੀ ਕਲਪਨਾ 

ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਭਉ 

ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹੀ ਭਾਉ (ਪੋਮ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਸਕਦਾ 

ਹੈ- ਨਾਨਕ /ਜਿਨੁ ਅਨਿ ਭਉ /ਤਿੰਨ੍ਹਾ ਮਨ ਭਾਓਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਰੁਪੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਥੇ 

ਭਾਵ (ਪ੍ਰੇਮ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਤਨੀ ਹੀ ਭੈ (ਭਉ) ਦੀ ਵੀ 

ਲੋੜ ਹੈ- ਭੰ ਕਆ ਦਹ ਸ਼ਲਾਈਆ ਨੰਣ ਭਾਵ ਕਾ ਕਰ 

ਸ਼ਗਾਨੋ / ਤਾ ਸੰਹਾਗ/ਟਣ ਜਾਣੀਆੰ ਲਾਗਾ ਜਾ ਸਹੁ ਧਰ 
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/ਪਿਆਠੋ/(ਗੁ. ਰੋ. ੭੨੨)। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ 'ਭਾਉ” ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ 

ਹੈ। ਇਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਭਉ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਭਉ । 

ਦੁਨਿਆਵੀ ਭਉ ਸੈਸਾਰਿਕ ਖ਼ਤਰਿਆਂ, ਦੁਖਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਾਸ਼ਰੀਰਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਵੇ ਕਾਲ, ਜਮ ਆਦਿ 

ਦਾ ਭਉ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਭਉ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 

“ਸਾਧਾਰਣ ਭਉ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।“ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਭਉ” ਦਾ 

ਸੈਬੈਧ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੈ, ਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਭਾਣੇ ਨੂੰ 

ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਤਮਿਕ ਤੁੱਛਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 

ਕਰਕੇ ਹੀਨਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ 

ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ 'ਨਿਰਮਲ ਭਉ” ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ- /ਨੇਰਮਲ਼ 

ਭਉ ਪਾਇਆ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਇਆ ਹਰ ਵੌਥੰ ਰਾਮੂ ਹਦੂਰੰ / 

(ਗੁ. ਰੰ. ੭੭੩-੭੪)। ਇਸ ਭਉ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ 

ਪ੍ਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭਉ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ 

ਇਸ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਭਉਂ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ 

ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਵਿਸਮਾਦੀ 

ਅਨੁਭੂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਭੂਤੀ ਆਤਮ-ਸੁਰਖਿਆ 

ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਰਖਿਆ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਸਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਉ ਅਤੇ ਭਾਉ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਤੀ 

ਫਲੀਭੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ- ਭੈ /ਲਨ ਭਗ/ਤਿ ਨ ਹੋਈ ਕਬਗੀ ਭੈ 

ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਸ਼ਵਾਨੰ/(ਗੁ. ਰੀ. ੯੧੧)। 

ਹੁਕਮ-ਰਜ਼ਾਈ ਚਲਣਾ : ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਉ ਨੂੰ 

ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਮਤਿ ਭਗਤੀ-ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਉਤੇ 

ਉਚੇਚਾ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਮਾਇਆ 

ਜਾਂ ਅਵਿਦਿਆ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜੀ 'ਕੂੜ ਦੀ ਦੀਵਾਰ' ਨੂੰ ਤੋੜਨ 

ਲਈ “ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚਲਣਾ” ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿਧਾਂਤਿਕ 

ਮਾਨਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ -ਹੁਕਮ ਭਜਾਈੰ ਲੌ 

ਚਲ ਸੌ ਪਵੈ ਖਜਾਨੇ। ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਈਸ਼ਵਰੀ ਆਗਿਆ। 

ਇਸ ਦੇ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ- ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਰਥ 

ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਭ ਹੀ ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਕਿ 

“ਹੁਕਮ' ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੈਸਾਰ 

ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ, ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ 

ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਨਾਲ ਮਨੌਖ ਸਚਿਆਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ- ਹੁਕਮ ਨਾ 
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ਕਾਹਿਆ ਜਾਈ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਸਾਰੀ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ, ਸਭ 

ਜੜ-ਚੇਤਨ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ 
ਹਨ-- ਹੁਕਮੈ #ਦਾ/ਨ ਸਭਾ ਕੰ ਝਾਗੰਿ ਹਕਮ ਨ ਕੋ/ਇ। “ਹੁਕਮ” 

ਅਤੇ “ਹੁਕਮੀ” (ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ) ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਾਤਵਿਕ 
ਅਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਯਾਯ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ-- ਏਕੇ ਨਾਮ ਹਕਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ 
ਬਝੜਾ/ਇ ਜੀਉ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ “ਨਾਮ-ਸਾਧਨਾ” ਅਤੇ “ਹੁਕਮ 
ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ” ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਪੁਕਾਰਜ ਹਨ। 

ਅਰਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ “ਰਜ਼ਾ” ਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ 
ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨੂੰ 
ਸਮੇਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਇਕ 
ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪਾਂਤਰ ਹੈ “ਭਾਣਾ”। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਅਰਥ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸੈਬੈਧ ਰਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇ 
ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਕਮ, ਰਜ਼ਾ ਅਤੇ 
ਭਾਣਾ ਦਾ ਵੀ ਪਰਸਪਰ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ 
ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਉਤਪੱਤੀ ਸਥਲ ਵਿਸ਼ੇ-ਆਲੈਬਨ (ਅਰਥਾਤ 
ਪਰਮਾਤਮਾ) ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ “ਆਸ਼੍ਯ- 
ਆਲੈਬਨ' ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਇੱਛਾ, 
ਭਾਵਨਾ ਈਸ਼ਵਰੀ-ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਉਗਮਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 
ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਸ਼ੀਲਤਾ ਮਨੁੱਖ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
ਹੁਕਮ ਦਾ ਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ ਕਾਰਣ-ਕਾਰਜ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। 
ਕਾਰਣ ਕਾਰਜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਿਕ 
ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸੈਪੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ- ਘਟੇ ਘਟ ਬੈਨ /ਨਿਰੰਤਰਿ 
ਰਹੀਆ ਚਾਲਾ ਸਤਿਗਾਰ ਭਾਏ /ਸ਼ਹਜੇ ਆਏ ਹਕ/ਮ.ਸ਼ਧਿਾਏ 
ਨਾਨਕਾ ਸਦਾ ਰਲਾਏ /(ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੯੩੮)। 

ਦੀਨਤਾ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ : ਹੁਕਮ-ਰਜਾਈ ਚਲ 
ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਲੀ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕਤਾ, ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨਤਾ, ਉਦਾਰਤਾ, 
ਦਿਆਲਤਾ ਜਾਂ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਅਥਵਾ ਗਿਆਨ ਹੋ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ 
ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਤੁੱਛਤਾ ਦਾ ਸਹੀ ਬੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਆਪਣੀ ਅਸਮਰਥਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ 
ਕੁਝ ਤੁੱਛ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ 
ਇਹ ਗੱਲ ਫੁਟ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ-- ਬਾਬਾ ਮੈ ਕੁਚਲ ਕਾਚਏਂ 
“ਤਾ ਹੀਨ /.... ਅਵਗਾਟ ਸ਼ਭਰ ਗੁਣਾ ਨਹਾ ਝਿਨੁ ਗੁਣ /ਕਾਓਂ 
ਘਰ ਜਾਏ / (ਗੁ. ਰੀ. ੧੦੧੦) ; ਬਾਲਾ ਨੰ ਕਰਮਹੀਣ 
ਭੁਾੜਿਆਰ / ਨਾਘਂ ਨ ਪਾਇਆ ਤੌਰਾ ਅੰਧਾ ਭਗਮ ਭੂਲਾ ਮਨੁ 

ਗੁਰਮਤਿ-ਭਗਤੀ 

ਮੌਰਾ/(ਗੁ. ਗੰ. ੯੮੯)। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਠ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। 
ਹਠ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ 
ਬਾਦ ਨਿਮਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ 
ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਲੀ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਹਉਮੈ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ 
ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੀ ਸਦ-ਬੁੱਧੀ 
ਉਪਜਦੀ ਹੈ । ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਘਿਰਣਾ 
ਦੀ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਦੀਨਤਾ ਦਾ ਭਾਵ 
ਪ੍ਸਫੁਟਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਦੀਨਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਾਦ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ 
ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧਕ ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਾਂ, 
ਲੋਭਾਂ, ਸਮਰਥਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛਡ-ਛਡਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰ 
ਉਤੋਂ ਡਿਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਭਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੱਤਾ 
ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰ ਉਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਗਿਆ ਜਾਏ-- 
ਚਾਠੇ ਕੰਡਾ ਢੂੰਢੀਆ ਕਾ ਨਨ? ਮੌਡਾ/ ਲੇ ਤਹ ਭਾਵੈ ਸ਼ਭਹਿਸ਼ਾ 
ਤੂਂ ਐਂ ਹਉ ਤੰਡਾ/ ਦਰ ਲੀਭਾ ਮੈ ਨ? ਕੋ ਕੰ ਕਗੀਂ ਸਲਆ / 
/ਹਿਕੋਂ ਮੰਡਾ ਤੂ ਧਣਾ ਸ਼ਾਚਾ ਆਖਿ ਨਾਆ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੪੧੮)। 
ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਹੀ “'ਸ਼ਰਣਾਗਤਿ” ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਹਾ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਉਬਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ-- ਤੁਮੂਗੀੰ ਸ਼ਗਟਿ ਪਠੋ 
ਪਾੰਤਾ ਰਾਕ੍ਹਾ ਸਾਚ /ਮਲੈਂ ਨੋਪਾਲਾ/(ਗੁ . ਰੀ. ੧੨੭੪)। ਸਪੱਸ਼ਟ 
ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ-ਭਗਤੀ ਦੀ ਸੰਪੰਨਤਾ ਲਈ ਸਾਧਕ ਦੀ 
ਹੀਨਤਾ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਆਵੱਸ਼ਕ ਤੱਤ ਹਨ। 

ਮਨ ਮਾਰਨਾ : ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਤੋ ਬਾਦ ਮਨ ਨੂੰ 
ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰਮਤਿ 
ਅਨੁਸਾਰੀ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 
ਹੈ। ਆਨੇ ਜੀਤੇ ਜਗਿ ਜੀਤ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ 
ਇਸ ਸੈਬੈਧ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਾਨਤਾ ਸਥਾਪਿਤ 
ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਬ੍ਰਿਛ ਉਤੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਪੰਛੀ ਬੈਠਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦੀਆਂ ਰੂਪੀ ਪੰਜ ਹੋਰ ਪੰਛੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। 
ਜਦ ਉਹ ਪੰਜ ਪੰਛੀ ਮਨ ਰੂਪੀ ਪੰਛੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ 
ਪਰਮ-ਤੱਤ੍ਰ ਨੂੰ ਚੁਗਦੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਗਿਆਨ ਇੰਦੀਆਂ 
ਮਨ ਦੇ ਵਸ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਲੀਨ 

ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋ' ਇੰਦੀਆਂ ਰੂਪੀ ਪੰਛੀ ਵਿਕੇਂਦਿ੍ਤ ਹੋ ਕੇ 
ਵਿਸ਼ੇ-ਵਾਸਨਾ ਦੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਚੋਗੇ ਨੂੰ ਚੁਗਦੇ 
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ਹਨ ਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੰਭ ਟੁਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬੈਧਨਾਂ 

ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ- ਤਰਵਨ ਕਾ/ਇਆ ਪੰਖ ਮਨ ਤਰਵਾ/ਰ 

ਪੱਖੀ ਪੰਚ/ ਤਤ ਚੁਗ /ਆਲਿ ਏਕਸ਼ੇ ਤਿਨ ਕਉ ਫਾਸ਼ ਨ 

ਰੰਚ/ ਓੰਡ/ਹ ਤ ਬੰਗੁਲ ਬੰਗਾਲ ਤਾਕ/ਹ ਚੌਗ ਘਣ?/ ਪੰਖ 

ਤੁਟੋਂ ਫਾਹੀ ਪੜਾ ਅਵਗ/ਟ ਭੀੜ ਝਣ?/ (ਗੁ. ਗੰ. ੯੩੪)। 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬੈਧਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਮਨੌਵਿਰਿੱਤੀਆਂ ਦਾਂ ਵਿਕੇਂਦ੍ਰਿਤ 

ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ 

ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਨ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ 

ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਦੁੱਧ 

ਤੋਂ ਮੱਖਣ ਕਢਣ ਦੀ ਪਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਬੜਾ ਢੁਕਵਾਂ ਰੁਪਕ- 

ਵਿਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਗੁ. ਰੰ. ੭੨੮)। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮਤਿ 

ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਮਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਮਨ ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਭੇਦ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ 

ਪ੍ਕਾਸ਼ਮਈ ਮਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਅੰਧਕਾਰਮਈ ਮਨ। ਗੁਰਮੁਖ 

ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਕਾਸ਼ਮਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋਤਿ 

ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤਿ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ 

ਦਾ ਇਹ ਵਾਸਨਾ-ਮੁਕਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਹੈ 

ਅਧਕਾਰਮਈ। ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਹੀਨ ਪੱਖ ਹੈ। ਅਵਿਦਿਆ 

(ਮਾਇਆ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਮਨ ਵਾਸਨਾਮਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਸੈਸਾਰਿਕਤਾ ਵਿਚ ਖਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਨੂੰ 

ਭੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁਂਖ 'ਮਨਮੁਖ” 

ਹੈ। ਅੰਧਕਾਰਮਈ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ 

ਉਪਦੇਸ਼ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਅੰਧਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ 

ਪ੍ਕਾਸ਼ਿਤ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਚਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਤੀ ਵਿਚ 

ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 

ਕੀਰਤਨ, ਸ਼੍ਵਣ ਅਤੇ ਮਨਨ : ਮਨ ਮਾਰਨ ਤੋ' ਬਾਦ 

ਭਗਤੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੌਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਰਤਨ 

ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। “ਕੀਰਤਨ” ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 

ਦੇ ਮਹਾਤਮ ਜਾਂ ਯਸ਼ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ। “ਨਵਧਾ-ਭਗਤੀ” 

(ਵੇਖੋ) ਦੇ ਇਸ ਅੰਗ ਨੂੰ ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਤਾਂ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ 

ਆਪਣੀ ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ-ਭਗਤੀ 

ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਤੋ' ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਵਿਚ 

ਲੋੜ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ- ਹਰ /ਦਨੁ ਨਨ 

ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਈਐ / ਝਹ/ਫਿ ਨ ਜੌਨ ਪਾਈਆ / (ਗੁ. ਗੀ. 

੬੨੪)। “ਜਪੁਜੀ” ਵਿਚ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸ਼੍ਵਣ ਅਤੇ ਮਨਨ ਤੋੱ 

ਕੁਮ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ 

ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੀਰਤਨ 
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ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 

`ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਜੀਵਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ 

ਰਾਗ-ਬੱਧ ਹੈ । ਗੁਰੁ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਰਾਗ ਦੀ 

ਪ੍ਰਕ੍ਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਕਲਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਗੁਰਮਤਿ-ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ “ਕੀਰਤਨ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ” ਅਤੇ “ਆਨੰਦ ਗੁਣੀ 

ਗਹੀਰਾ” ਹੈ। 

“ਕੀਰਤਨ” ਤੋਂ ਬਾਦ 'ਸ਼ਵਣ” ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।'ਸ਼੍ਵਣ” 

ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੁਣਨਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ 'ਸ਼੍ਵਣ”" ਤਾੱ 

ਅਭਿਪ੍ਰਾਯ ਹੈ “ਹਰਿ ਜਸ ਸੁਣਨਾ”। 'ਜੁਪਜੀ” ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ 

ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਪਉੜੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ 

ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਣਿਆ ਅਨਿਆਂ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ ਰਾਹੀ' ਗੁਰਮਤਿ 

ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਸ਼੍ਵਣ ਅਤੇ ਮਨਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਯਸ਼ ਆਪਣੇ ਕੌਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼੍ਵਣ ਕੀਤਾ 

ਹੈ- ਤਿਨ ਆਲੇ ਘੁਮਾਈ ਜਿਨ ਪ੍ਭੁ ਸ਼ੁਵਣਾੰ ਸ਼ੱਣਿਆ ਰਾਮ / 

(ਗੁ. ਰ੍ਰ. ੫੭੭)। 

'ਸ਼ਵਣ' ਤੋ' ਬਾਦ “ਮਨਨ” ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 

ਹੈ। 'ਮਨਨ” ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਚਿੰਤਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਯਸ਼ ਨੂੰ 

ਨਿਰਾ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਨ 

ਜਾਂ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ “ਮਨਨ” ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 

ਨੇ ਮਨਨ ਦੀ ਮਹੱਤਵ-ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ “ਜਪੁਜੀ” ਵਿਚ ਚਾਰ 

ਪਉੜੀਆਂ ਰਚੀਆਂ ਹਨ। ਮਨਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 

ਵਰਣਨ ਤੋਂ' ਪਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹਨ-ਪੁਰਵਕ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 

ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰਥਾ ਕਾਰਣ 

ਬਾਦ ਵਿਚ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਵਣ ਅਤੇ ਮਨਨ ਦਾ ਪਰਸਪਰ 

ਸੈਬੋਧ ਕਰਮਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਸ਼੍ਵਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮਨਨ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧਕ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਹੋਣਾ 

ਦਸਿਆ ਹੈ- ਜੈਨੀ ਸਟ ਕੰ ਆੰਨਿਆ /ਤਿਨਾ /ਨੇਜ ਘਰੇ 

ਵਾਸ਼/(ਗ. ਰੀ. ੨੭)। 

ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ : ਕੀਰਤਨ, ਸ਼੍ਵਣ ਅਤੇ ਮਨਨ ਦੀ 

ਤੇਵੈਣੀ ਪਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੈਤ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਅਭਿਆਸ 

ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। “ਨਾਮ” ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ , ਸਥਾਨ ਜਾਂ 

ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ-ਚਿੰਨ੍। 

ਇਸ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ-ਪਰੈਪਰਾ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੀ ਕਈ 

ਨਾਮ ਕਲਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਸੈਤਾਂ , ਭਗਤਾਂ ਨੇ “ਨਾਮ” 

ਨੂੰ “ਨਾਮੀ” ਦਾ ਵਾਚਕ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ 
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ਨਾਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਨਾਮੀ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ) ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਸਮਰਥਤਾਵਾਂ ਅਤੇ 

ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਆਰੋਪਣ ਨਾਮ ਉਪਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ 

ਵਿਚ, ਨਾਮ ਪਰਮ-ਤੱਤ੍ਰ ਦੀਆਂ ਸੈਪੂਰਣ ਸਮਰਥਤਾਵਾਂ ਦਾ 

ਘਣੀਭੂਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਵੀ ਨਾਮੀ ਦੁਆਰਾ 
ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ-- ਆਪਨ ਆਪ ਸ਼ਾਜਉਂ ਆਘੀਨੂੰ ਗੱਚਿਓ 

ਨਾਇਂ/ ਇਹ ਨਾਮ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਅਗੋਚਰ, ਅਪਾਰ ਅਤੇ ਅਤਿ 

ਮਧੁਰ ਹੈ- ਆਟਿਸਟ ਅਗੋਚਰ ਨਾਨ ਅਪਾਰਾ /ਆੰਤ ਰਸ਼ ਮਨਾ 

ਨਾਲ /ਪਆਰਾ/(ਗੁ. ਰੀ. ੧੦੪੧-੪੨)। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਨਾਮ-ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ 
“ਸਿਮਰਨ” ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਰਹੈ। ਨਾਮ-ਸਾਧਨਾ ਰਾਹੀ' 

ਮਨੋਵਿੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਵਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 
ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਕਟਦੀ ਹੈ, ਹੌਕਾਰ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਹੋਈ 
ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਇਕ ਕਿਣਕਾ ਵੀ ਅਸੈਖ ਪਾਪਾਂ 
ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ-- ਕਟੇ ਪਾਪ ਅਸੰਖ ਨਾਵੈ ਇਕ ਕਣ?। 
ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਚਿਤਰਿਤ ਨਾਮ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਥਨੀਯ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੋਣ ਕਾਰਣ 
ਨਾਮ ਵੀ ਅਕਥਨੀਯ, ਵਰਣਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਅਤੇ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। 
ਇਸ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਲਿਯੁਗ ਵਿਚ 
ਇਹ ਸਰਬ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਸਾਧਨਾ-ਵਿਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਵੀ 
ਭਵਸਾਗਰ ਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਵਾਗਵਣ ਦਾ 
ਚੱਕਰ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ 

ਹੈ। ਇਹ ਸਹਿਜ-ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪਰਮਗਤਿ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ 
ਇਕ-ਮਾਤਰ ਸਾਧਨ ਹੈ। “ਜਪੁਜੀ” ਦੇ ਐਤ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ 
ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਨਾਮ-ਆਰਾਧਕ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ 
ਕਿ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਆਇਆ ਗਏ #ਸ਼ਕ/ਤਿ ਘਗੱਲ/ ਨਾਨਕ 
ਤੰ ਮੁੱਖ ਉਜਲ ਕੰਤ? ਛੁਟ? ਨਾ/ਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਗੁਰਮਤਿ-ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਗੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ 
ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਜਾਤਿ-ਪਾਤਿ ਦਾ ਨਿਖੇਧ : ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 
ਭਗਤੀ-ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ ਜਾਤਿ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਥਾਨ 
ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਵਪਪ੍ਰੋਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 
ਨੂੰ ਹੀ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਤਿ ਸੈਬੰਧੀ ਹੰਕਾਰ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। 
ਸਾਰੇ ਜੀਵ (ਮਨੁੱਖ) ਇਕੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਛੱਤਰ-ਛਾਇਆ 
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ਵਿਚ ਪਲਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਜਾਤਿ ਦੀ ਉੱਚਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ 

ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੇਸ਼ਠ ਅਖਵਾਇਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਅਨੁਚਿਤ ਹੈ। 
ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਜਾਤਿ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰ 

ਉਤੇ ਪ੍ਤਿਸ਼ਠਾ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ-- 

ਫਕੜ ਜਾਤਾ ਫਕੜ ਨਾਉਂ / ਸਭਨਾ ਜੀਆ /ਇਕਾ ਛਾਓ/ 

ਆਪਨੁ' ਜੇ ਕੋ ਭਲਾ ਕਹਾਏ / ਨਾਨਕ ਤਾ ਪਰ ਜਾਗੰ ਜਾ ਪਤਿ 

ਲੰਥੇ ਪਾਏ /(ਗੁ. ਰੀ. ੮੩)। 

ਜਾਤਿ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦੇ ਖੰਡਨ ਪ੍ਰਤਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ 
ਦੀ ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਸੈਤਾਂ, ਭਗਤਾਂ ਤੋ' ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 
ਤਥਾ-ਕਥਿਤ ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਨਾਲ ਸੈਬੋਧ ਰਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਤਿ-ਭੇਦ ਭਾਵ ਦਾ ਦ੍੍ੜ੍ਹ੍ਤਾ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ 
ਸੀ। ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਤੋ ਆਏ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤਿਵਾਦ ਦੇ 
ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਕਠੌਰ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਪ੍ਰਤਿ ਜੋ ਵਿਰੋਧ 
ਦਾ ਸਵਰ ਉੱਚਾ ਉਠਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ 
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। 
ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਚਿਤ੍ਣ ਕੇਵਲ 
ਲੌਕ-ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਧੇ 
ਹੋਏ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਮਾਨ ਮਾਨ- 
ਪ੍ਤਿਸ਼ਠਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ 
ਕੁਲੀਨਤਾ ਦੀ ਉਪੋੇਖਿਆ ਕਰਕੇ ਨੀਵੀਆਂ ਤੋ ਨੀਵੀਆਂ 
ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸੈਪਰਕ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਅਧਿਕ ਉਚਿਤ ਸਮਝਿਆ 
ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ 
ਨਾਲ ਤਾਲ-ਮੋਲ ਰਖਣਾ ਪਸੈਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ- ਨ7ਚਾ 
ਅੰਦਾ/ਰਾ ਨਨੰਚ ਜਾ/ਤਾ ਨਨਂਚਾੰ ਹੂ ਆੰਤਿ ਨੰਦ / ਨਾਨਕ /ਤਿਨ ਕੰ 
ਸੰਗਿ ਸ਼ਾਲ ਵੰਡਿਆ /ਨਿਉਂ /ਕਿਆ ਗੈਸ਼/(ਗੁ. ਗੋ. ੧੫)। 

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਾਤਿ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਨਾਲ ਉਘਾੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੀਚ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ- ਖਸਮ /ਵਿਸ਼ਾਗਹਿ ਤੇ ਕਮਜਾ/ਤ। 

ਗਿਰ੍ਹਸਥ-ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਨਾ : ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 
ਪ੍ਤਿਪਾਦਿਤ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਗਿ੍ਹਸਥ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਉਤੇ 
ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖ਼ੁਦ ਗਿ੍ਹਸਥੀ 
ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿ੍ਹਸਥ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਆਸਥਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ 
ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਚੁਕੇਂ ਸਨ ਕਿ ਮਨਮੁਖ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ 
ਜਿਹੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰਬਾਰੀ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ 
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ਹੈ, ਪਰ ਢਿਡ ਭਰਨ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਲ ਝਾਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਰਾਗੀ ਬਣੇ ਉਹ ਸਾਧਕ ਆਪਣੀ ਗਿਹਸਥੀ ਨੂੰ 

ਨਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼-ਦੇਸ਼ਾਂਤਰਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਣਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 

ਅਤੇ ਢੌਰਾਂ ਵਾਂਗ ਢਿਡ ਭਰਦੇ ਹੋਏ “ਸ਼ਬਦ” ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ 

ਕਰ ਸਕਦੇ- ਮਨਮੁਖ ਲਹਾ/ਨੇ ਘਰ ਤਾਜਿ /ਵਿਗੂਾਚੰ ਅਵਰਾ ਕੰ 

ਘਰ ਹੇਰੈ / ਹਿਹ ਧਰਮ ਗਵਾਏ ਸਤਿਗੁੜ ਨ ਡੇਟ ਦੁਰਆੰਤ 

ਘਮਨ ਘੋਰ / /ਦੇਸ਼ੰਤ੍ਰ ਭਾਵੈ ਪਾਠ ਪੜਿ ਥਾਕਾ /ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੋਇ 

ਵਧੌਰੈ / ਕਾਚਾੰ ਪਿੰਡ ਸ਼ਥਦੁ ਨ ਚੀਨੇ ਉਦਰ ਭਠੰ ਜ਼ੈਸ਼ੇ ਢੌਰੈ / 

(ਗੁ. ਰੋ. ੧੦੧੨)। 

ਗਿ੍ਹਸਥੀ ਹੋ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਨੌਂਖ ਨੂੰ 

ਸੈਸਾਰਿਕਤਾ ਵਿਚ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।ਸਗੋ' ਸੈਸਾਰਕਿਤਾ 

ਪ੍ਤਿ ਉਂਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ- /ਵਚੇ 

ਗ੍ਰਿਹ ਸ਼ਦਾ ਰਹੈ ਉਦਾਸੀ ਜਿਉ ਕਮਲ ਰਹ /ਵ/ਚ ਪਾਣਾ ਹ/ 

(ਗੁ.ਰੀ. ੧੦੭੦)। ਇਥੇ ਇਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਉਚਿਤ 

ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਤਿਪਾਦਿਤ ਗਿ੍ਹਸਥ ਧਰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਰਾਹੀਂ ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਲੀਨ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਵਿ੍ੱਤੀ 

ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਿੱਤੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ 'ਮੱਧ-ਮਾਰਗੀ” ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਹਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਗਿ੍ਹਸਥ-ਧਰਮ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਨ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਧਰਮ 

ਸਾਧਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਾਂ-ਨਾਥਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਲਈ 

ਆਧਾਰ ਭੂਤ ਅਰਧ-ਅੰਗ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਰਜ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ 

ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਨਾਰੀ ਸੈਬਧੀ ਦਿ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ 

ਯੁਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਵਿੱਤੀਆਂ ਤੋ ਨਿਆਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ 

ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੋਖ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਤਿ-ਵਿਧੀ ਨਾਰੀ 

ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਬਿਨਾ ਸੈਸਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ 

ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗਿਹਸਥ-ਧਰਮ ਦੇ 

ਵਿਵਸਥਿਤ ਪਰਿਚਾਲਨ ਲਈ ਨਾਰੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ 

ਪਰਮ-ਆਵਸ਼ਕ ਹੈ। 

ਕਿਰਤ-ਕਮਾਈ : ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਗਿ੍ਹਸਥ-ਧਰਮ 

ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਉਦਮ ਕਰਨ ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਅਸਲ ਵਿਚ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਧਨਾ-ਪੱਧਤੀ 

ਰਾਹੀਂ ਕਰਮਹੀਨ ਅਨਯਾਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਦਲ ਖੜਾ 

ਕਰਨਾ ਨਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸੰਸਾਰਿਕ 

ਧੰਧਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਖ ਮੋੜ ਕੇ ਸੈਨਿਆਸ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨ 
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ਹੀ ਸਮਾਜ ਉਤੇ ਬੋਝ ਬਣਨ ਵਾਲੇਂ ਸਾਧਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਸਨ। 

ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ 

ਪਲਾਇਣਵਾਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ 'ਕਿਰਤ-ਕਮਾਈ” ਰਾਹੀਂ ਸਮੂਲ 

ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ-ਜੀਵਨ- ਦਰਸ਼ਨ 

ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਧਾਨ ਤੱਤ੍ਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹੀ ਸਾਧਕ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 

ਉਤੇ ਚਲਦਾ ਦਸਿਆ ਹੈ ਜੋ- ਘਲ ਖਾਇ /ਕੈਛੁ ਹਥ੍ਹ 

ਦੀਇ/ ਨਾਨਕ ਰਾਹੁ ਪਛਾਣਨ ਐਂਇ /(ਗੁ. ਰੀ. ੧੨੪੫)। 

ਸੇਵਾ : ਗੁਰੁ ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਸੇਵਾ 

ਦੀ ਉਚੇਚੀ ਮਹੱਤਵ-ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਜ ਤਾਂ ਭਗਤੀ 

ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਯਾਯ “ਸੇਵਾ” ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 

ਹੈ। ਸੇਵਾ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ 

ਹਰ ਕਾਰਜ ਹੈਕਾਰ-ਯੁਕਤ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ 

ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਧੁੰਧ-ਗੁਬਾਰ ਵਰਗਾ ਹੈ , ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਰੂਪ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਜੀਉਣਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ 

ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਜੀਵਿਤ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤਕ ਜਿਗਿਆਸੂ 

ਹੰਕਾਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, 

ਤਦ ਤਕ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਗੌਰਵ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦਾ। 

ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨ 

ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬੜੇ 

ਉੱਚੇ ਆਚਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੈਤੇਸ਼ੀ 

ਸਾਧਕ ਹੀ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਨੇ ਸਤਿ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ , ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ 

ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਪੈਰ ਨ ਧਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਦਾ ਧਰਮ 

ਅਨੁਪਾਣਿਤ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ , ਜਿਸ ਨੇ ਸੈਸਾਰਿਕ ਬੰਧਨਾਂ 

ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੌ ਅਲਪਾਹਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਕਟ 

ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ- ਸਵ ਕਤ ਸ਼ੰਤੌਖੀ£7' /ਜਿਨ੍ਹ7ੰ ਸਚ ਸਚੁ 

ਧਿਆਇਆ / ਓਨ੍ਹੰ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨ ਗੰਖਿਓ ਕਾਰ ਸ਼ਾਲਿਤ ਧਰਨਾ 

ਕਮਾਇਆ । ਓਨ੍ਹ7ੰ ਦੁਨਆ ਤੌੜੇ ਝੰਧਨਾ ਅੰਨ ਪਾਣ ਥੌੜਾ 

ਖਾਇਆ । ਤੂੰ ਬਖਸ ਅਗਲਾ /ਨੇਤ ਦੇਵ/ਹ ਚੜਨੰਹਾ 

ਸ਼ਵ/ਇਆ/(ਗੁ. ਗਰ. ੪੬੬-੬੭)। 

ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਧਕ ਪਰਮ-ਪਦ ਜਾਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤੀ-ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ ਸੇਵਾ 

ਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਕਰਨੀ ਹੈ-- /ਬ੍ਨ ਸੇਵਾ ਫਲ ਕਹਾ ਨ ਪਾਵਨ 

ਸੰਵਾ ਕਰਣ? ਸ਼ਾਨੰ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 
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ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖ਼ੁਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋ ਬਿਨਾ ਜਿਗਿਆਸੂ ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਦੁਅੰਦਾਂ ਵਿਚ 

ਉਲਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ-- ਤੋਨੀ ਸ਼ੇਵਾ ਸੌ ਕਰੇ /ਜਸ਼ ਨੌ ਲੀਹ ਤੂ 
ਲਾਈ / /ਝਨੁ ਸੋਵਾ /ਨੈਨੰ ਨ ਪਾਇਆ ਦੂਜੰ ਭਰ ਸ਼ਾਆਈ/ 

(ਗੁ. ਗਰ. ੧੦੧੧) ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ 

ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉਤੇ ਅਧਿਕ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 

ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਪਾਪਤ 

ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ- /ਵਾਚ ਦੁਨ7ਆ ਸਵ ਕਮਾਈਆਂ ਤਾ ਦਰਗਹ 

ਬੰਸ਼ਣੂ ਪਾਏਐ/ ਕਹ ਨਾਨਕ ਬਾਹ ਲਡਾਈਆ / (ਗੁ. ਗੌ . 
੨੬)। ਤਾਤਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਕਰਨੀ ਦਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਧਾਰਾ ਬਹੁਤ 

ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ, 

ਪ੍ਰਕਾਰਜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਦੀ ਇਸੇ ਵਿਆਪਕ ਭਾਵਨਾ 
ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾਪੰਥੀ ਸੈਪ੍ਦਾਇ ਦਾ 
ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਗੁਰਮਤਿ-ਭਗਤੀ ਦਾ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭਗਤੀ-ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ 

ਕਰਨ ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਸਭ 
ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਕਾਵਟ ਦੁਰਵਿੱਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੰਨੀ ਗਈ 
ਹੈ। ਦੁਰਵਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਮਾਇਆ-ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 
ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਸੈਤਾਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਭਾਵ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ 
ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸੈਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਵਿਚੋ' ਕਾਮ, ਕੋ੍ਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੈਕਾਰ, ਕਪਟ ਆਸਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਣਾ, 
ਝੂਠ, ਨਿੰਦਿਆ, ਦੁਬਿਧਾ, ਦੁਰਮਤਿ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁਖ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਦੇ ਤਿਆਗ ਉਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਲ 
ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਹੀ 
ਭਵਸਾਗਰ ਤਰਨਾ ਸੈਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਜੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ-- ਛੌਡਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੂੜ ਕਥਾੜਾ/ ਕੜਾ 
ਆਹੋ ਕਾਲ ਉੰਛਾਹਾੜਾ / ਸ਼ਾਕਤ ਕੂੜ ਪਚਇ ਮਨਿ ਹਓਮੈ 
ਦਾਹ ਆਗਾ/ਗਾ ਪਦੰ ਪਚਾ£ ਹੈ / ਛੰਡਿਹ /ਨੌਦਾ ਤਾ/ਤ ਪਰਾਈ / 
ਪੰਡ ਪੰਡ ਦਡ/ਹ ਸ਼ਾਤਿ ਨ ਆਈ/... ਛੰਡਹੁ ਕਾਮ ਲੌਧ 
ਝ/ਰਤਾਈ / ਹਉਮੈ ਧੰਧੁ ਛੌੜ੍ਹ ਲੰਪਟਾਈਂ / ਸੰਤਿਗਰ ਸ਼ਗੰਣਿ 
ਪਰਹਾ ਤਾ ਉਥਰਹੁ /ਏਉਂ ਤਰਨ ਭਵਜ਼ਲ ਭਾਈ ਹੋ /(ਗੁ . ਰੀ. 

੧੦੨੫-੨੬)। 

ਦੁਰਵ੍ਰਿੱਤੀਆਂ ਦੇ ਤਿਆਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੰਥ 

ਗੁਰਮਤਿ-ਭਗਤੀ 

ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸਦ-ਵਿੱਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਉਤੇ ਵੀ ਬਲ 

ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਮਨੌਂਖ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 

ਵਿੱਤੀਆਂ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸ ਪਿਆ ਮਨੌਖ ਸ਼ੁਭ 
ਅਤੇ ਅਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਦਵਿੱਤੀਆਂ 
ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਉਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 

ਕਿਉਂਕਿ ਸਦਾਚਰਣ ਤੋ ਬਿਨਾ ਮਨੋਂ ਖ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੱਚੀ 

ਅਨੁਭੂਤੀ ਵਾਲਾ ਸਾਧਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 

ਵਿਚ ਪ੍ਰਤਿਪਾਦਿਤ ਧਰਮ-ਵਿਧੀ ਸਦਾਚਾਰਣ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ 
ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਸੱਤ ਨੂੰ ਸਰਵ-ਉਚ ਮੰਨਦੇ 

ਹੋਇਆਂ ਸਦਾਚਰਣ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋ' ਵੀ ਅਧਿਕ ਜਾਂ ਉਚੇਰਾ ਸਥਾਨ 
ਦਿੱਤਾ ਹੈ- ਸ਼ਚਹ ਓਠੈ ਸ਼ਭ ਕੋ ਉਪਰਿ ਸ਼ਚ ਆਚਾਰ। ਇਸ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਪਰਮ-ਸਤਿ ਅਤੇ ਸਦਾਚਰਣ 
ਪਰਸਪਰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 
ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਜਿਸ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਪਾਦਨ 
ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ 'ਸਹਿਜ-ਸਾਧਨਾ” ਹੈ। ਸਹਿਜ 
ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਪਾਖੰਡ ਹਨ, ਗਿਆਨ ਕੇਵਲ ਤਰਕ- 
ਵਿਤਰਕ ਹੈ, ਯੋਗ ਮਾਤਰ ਸਰੀਰਿਕ ਕਸਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਤੀ 

ਹਉਮੈ ਦਾ ਆਡੰਬਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣਹੀਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਵਿਧੀ- 
ਵਿਧਾਨਾਂ , ਅਨੁਸ਼ਠਾਨਾਂ ਜਾਂ ਕਰਮ-ਕਾਂਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੈਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦ ਤਕ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ 
ਸੱਚਾ , ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਹਿਜ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ 
ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਕਾਮਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ 
ਸਵੀਕਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ- ਸ਼ਹਨੀ ਸੰਗਾਰ ਕਾਮੰਟੇ ਕਰੇ ਆਵ / 
ਤਾ ਸੋਹਾਗ/ਣੇ ਜਾ ਕੰਤ ਭਾਵੈ /(ਗੁ. ਰੋ. ੭੫੦)। 

ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਇਹ ਦਸ ਸਕਣਾ 
ਸਰਲ ਨਹੀਂ' ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਿਹਾ ਜਿਹਾ 
ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਤਰ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 
ਅਨੁਭੂਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 
ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰਹੱਸ-ਸਾਧਨਾ ਹੈ 
ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਭਾਵੇਂ “ਭਗਤੀ” ਅਥਵਾ “ਭਾਉ-ਭਗਤੀ” ਹੋਵੇ, 
ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਧਨਾ-ਪੱਧਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ- 
ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਤੱਤ੍ਰ ਸਮੋਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਮਾਨਵਤਾ 
ਨੂੰ ਕੁਮਾਰਗ ਉਤੇ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਅਦੂੰਤ 

ਤੱਤ੍ਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖੇਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ , ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾ- 
ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਕਿਉਂ ਨ ਰਖਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ 



ਗੁਰਮੁਖ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਭਗਤੀ (ਸਹਿਜ ਅਥਵਾ ਭਾਉ-ਭਗਤੀ) 

ਸਿਧਾਂਤ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਸਰੂਪ 

ਸਰਵ-ਭੌਮਿਕ ਸਵੀਕ੍ਿਤੀ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਤੱਤ੍ਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ 

ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਦਾ ਮਨੌਂਖਤਾ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਉਨਤੀ 

ਲਈ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। 

ਗੁਰਮੁਖ : ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਦੋ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ- ਗੁਰਮੁਖ ਅਤੇ 

ਮਨਮੁਖ। ਦੋਵੇ' ਵਿਪਰੀਤ ਰੁਚੀਆਂ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 

ਵਾਲੇ ਮਨੁਂਖ ਹਨ-- ਗੁਰਆਖਿ ਸਨਮੁਥ ਮਨਮੁਖਿ ਵੰਮੁਖੀਆ/ 
(ਗੁ. ਗੰ. ੧੩੧)। 

ਗੁਰਮੁਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ 

ਕਠਿਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੈਬੈਧ ਵਿਚ ਯਤਨ 

ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ 

ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ 'ਗੁਰਮੁਖ” ਹੈ। 

ਡਾ. ਜਯਰਾਮ ਮਿਸ਼ਰ (ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਥ ਦਰਸ਼ਨ”) ਅਨੁਸਾਰ 

ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੀਖਿਆ ਲਈ ਹੋਵੇ , ਜਾਂ 

ਉਹ ਸਾਧਕ ਜੋ ਰਾਤ-ਦਿਨ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹ 

ਸਿੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਲਗਾ 

ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। 

ਗੁਰਮੁਖ, ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪਦਵੀ 

ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਦਵੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ 

ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ 

ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵਿਚ ਇਤਨੀ ਅਪਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ 

ਸਾਧਾਰਣ ਤੋਂ ਅਸਾਧਾਰਣ, ਮਾਣਸ ਤੋਂ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ 

ਹੈ- ਛ਼ਲਿਹਾਗੀ ਗਰ ਆਪਣ /ਦਿਉਹਾੜ਼ੀ ਸ਼ਦ ਵਾਰ / ਨਨ 

ਮਾਣਸ ਤੰ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨ ਲਾਗੀ ਵਾਰ / (ਗੁ. ਗੀ. 

੪੬੨-੬੩)। 

ਉਪਰੋਕਤ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਦੇਵਤ੍ਰ ਹੀ 

ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ 'ਗੁਰਮੁਖਤਾ' ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਣ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ 'ਗੁਰਮੁਖ” ਹੈ। ਇਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਲੇ 

ਆਦਰਸ਼-ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮਸਿਆ “ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲਿ' ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਮਠੌਖ 

ਨੂੰ ਸਦਾਚਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ- /ਕਾਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਆ /ਕਾਵ 

ਕੁੜੇ ਤੁਟੈ ਪਾਲੈ। (ਜਪੁਜੀ) ਇਹ ਸਦਾਚਰਣ ਹੀ ਦੇਵਤ੍ਰ ਹੈ। 

ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਆਦਰਸ਼-ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਮੂਲ-ਆਧਾਰ 

੩੩ 

ਹੈ। 

ਸਾਧਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਦੇਵਤ੍ਰ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖਤਾ 

ਕਿਸੇ ਪਰੀ-ਲੋਕ ਦਾ ਅਜੂਬਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ 

ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ 

ਮਾਇਆ ਤੋ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। 

“ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ” ਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ 

ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼-ਜੋਗੀ ਬਣਨ ਲਈ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, 

ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼-ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਹੀ ̀ 

ਪਰਿਚਯ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ 

ਕਮਲ ਨਿਰਲਿਪਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਗ਼ਾਬੀ ਨਦੀ 

ਵਿਚ ਤਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਜਲ ਤੋ ਅਭਿਜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਰਸ਼-ਜੋਗੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤਿ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਟਿਕਾ 

ਕੋ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ , ਸਹਿਜ 

ਵਿਚ ਹੀ ਭਵਸਾਗਰ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ- ਜੰਸ਼ੇ ਜਲ ਆਹ ਕਮਲ 

ਨਿਰਾਲਮ #ਰਗਾਈ ਨੰਸ਼ਾਣੇ / ਸਗੰਤਿ ਸ਼ਬਾੰਦ` ਭਾਵਸਾਗਰ 

ਤਗਆ ਨਾਨਕ ਨਮ ਵਖਾਣੰ/(ਗ. ਰੀ. ੯੩੮)। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੁਆਰਾ ਕਲਪੇ ਸਹੀ ਜੋਗੀ ਜਾਂ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼-ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ 

ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਾਲੋਂ ਸਮਾਜਗਤ 

ਰੁਚੀਆਂ ਅਧਿਕ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ 

ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ।ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਨਮ 

ਤਦ ਹੀ ਸਫਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ 

ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਸੈਭਵ ਹੋਵੇ-- ਔਸ਼ੇ ਜਨ 

ਵਿਰਲੇ ਸ਼ੰਸ਼ਾਨੇ / ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੁ ਵੋਚਾਗ/ਹ ਰਹ/ਹ /ਨਰਾਰੇ / ਆ 

ਤਗ/ਹਿ ਸੰਗਤਿ ਕੁਲ ਤਾਗ/ਹ/ ਤਿਨ ਸ਼ਫ਼ਲ ਜਨਮੁ ਜਾਗਿ 

ਆਇਆ /(ਗੁ. ਰੋ. ੧੦੩੯)। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਤੇ 

ਸਮਰਥਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਉਤੇ ਉਲੇਖ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਸਮੁੱਚੇ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪੇਮ-ਰੈਗ ਵਿਚ ਰੰਗਿਆ 

ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇਪਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਨੰਤ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਰਖਦਾ ਹੈ , ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਦਸੇ 

ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਚਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਰਤੱਵ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੈ ਮੈਨਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਿਚ ਸਮਾਹਿਤ ਹੋਂ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ- ਗਗਨ/ਖ' ਸ਼ਾਚੇ ਕਾ ਭਓਂ ਪਾਵੈ / ਗੁਰਨ/ਖ ਬਾਣਾ 

ਅਘੜ ਘੜਾਵੰ / ਗੁਰਮ/ਖ' ਨਿਰਮਲ ਗਾਰ ਗੁਣ ਗਾਵੰ / 

ਗੁਰਮ/ਖਿ ਪਵਿਤ੍ਰ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਵੈ / ਗੁਰਮਾ/ਖਿ ਠੋ0/ ਰੋ?“ ਹ/ਰਾ 
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/ਧਆਵੀ / ਨਾਨਕ ਗੁਰਨ/ਥ ਸ਼ਾਦ ਸਮਾਵੈ /(ਗੁ. ਰੈ. ੯੪੧)। 

ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਵਿਰਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਿਵਿ੍ੱਤੀ ਦੇ 

ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ 
ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਸੈਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉੱਧਾਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।ਉਹ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ 

ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੈਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਸਾਰ 

ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤਿਥੀ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 

ਪਤੀ-ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ- ਗਕ/ਪ ਵੈਰ /ਵਿਰੌਧ 

ਗਾਵਾਵੈ / ਗਰਮ/ਮ ਸਗਲ? ਗਣਤ /ਮਟਾਵੈ / ਗੁਰਮ/ਮ ਰਾਮ ਨਾਮ 

ਰੰਗਾ ਰਾਤਾ /ਨਾਨਕਾ ਗੁਰਮ/ਸਾ ਖਸਮ ਪਛਾਤਾ/(ਗੁ.ਰੀ. ੯੪੨)। 

ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਰਵੈਰ ਅਤੇ ਸਮਦਰਸੀ ਹੈ; ਉਹ ਰਾਗ-ਦ੍ਰੇਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਚਾ, 

ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਲੀਨ, ਅਗਿਆਨ ਦੀ ਨਿੰਦਰਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ-- 

ਭਾਗਾਤਾ ਜਾਗੇ /(ਗੁ. ਰੰ. ੪੧੫)। 

ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 
ਸਦਾ ਦੁਖ-ਸੁਖ ਤੋੱ' ਪਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 
ਉਸ ਪਾਸ ਸਦਾ ਸ਼ੀਲ ਦਾ ਕਵਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਾਰਨ 
ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਖ-ਸੁਖ ਤੋਂ ਨਿਰਲਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ 
ਵਾਸਤਵਿਕ ਘਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਉਚਿਤ ਸਾਧਨ 
ਹੈ- (1) ਦੁਖ ਸ਼ਖ ਗੰ ਤੋਂ ਭਏ /ਨੈਰਾਲੰ ਗਾਗਮ/ਧਿ ਨਲ ਸ਼ਨਾਹਾ 
ਹੈ /(ਗੁ. ਰੰ. ੧੦੩੨) : (2) ਸੁਖ ਦੁਖ ਤੇ ਹੀ ਅਮਰ ਅਤਾਤਾ 
ਗਾਰਨ/ਖ #ਨੋਜ ਘਰ ਪਾ/ਏਦਾ/(ਗੁ. ਰ੍੍. ੧੦੩੭)। 

ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਅੰਤਹਕਰਣ ਰੇਸ਼ਮੀ ਵਸਤੂ ਵਾਂਗ ਕੌਮਲ 
ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੈ , ਚਿੱਤ-ਬਿਰਤੀਆਂ ਉਤੇ ਉਸ 
ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਬੂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀ' ਰਖਦਾ। 
ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਵਿਰਲੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ 
ਹਰ ਕੌਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ 
ਕੇ, ਆਖ਼ਰ ਉਸ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ 
ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ- ਸਨਨੇ ਜਾਤਾ ਸੋ ਤਿਸ਼ ਹੰ ਲੇਹਾ/ ਅੰਤਿ 
/ਨੋਰਮਾ/ਇਲ਼ ਸੰਝਾਨਿ ਦੌਹਾ/(ਗੁ. ਗੰ. ੯੩੧)। 

ਜੀਵਨ-ਮੁਕਤ, ਬ੍ਹਮ-ਗਿਆਨੀ, ਸਮਦਰਸੀ ਆਦਿ ਹੋਰ ਵੀ 
ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਆਖਿਆ-ਪਰਕ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ 

ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਸਰੂਪ, ਲੱਛਣ, ਮਹੱਤਵ ਆਦਿ ਉਤੇ ਵਿਸਥਾਰ 

ਗੁਰਮੁਖ 

ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ 

ਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 

ਹੈ- ਸ਼ਬਦਾ ਸਗੰਤ ਲਿਵ ਲੀਣੁ ਗੋਇ ਸ਼ਾਧ ਸੰਗਤਿ ਸਚ ਨ 

ਲਾਇਆ / ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਆਪ ਗਵਾ/ਏ ਨ ਆਮ 

ਲਣਾਇਆ/... ਮਿਠਾ ਬੋਲਣ /ਨ/ੰਵ ਚਲਣ ਹਥਹ ਦੇ ਕੰ ਭਲਾ 

ਮਨ॥ੱਇਆ / /ਇਕ ਆਨੇ ਇਕੁ ਅਰਾਧਣਾ ਦੁ/ਝੈਧਾ ਦੂਜਾ ਭਾਉ 

'ਟਾ7ਇਆ / ਗੁਰਠਆ/ਖ ਸ਼ਖ ਫਲ /ਨੇਜ ਪਦ ਪ/ਇਆ। 4। 

ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੈਬੰਧਿਤ 

“ਭਗਤ-ਰਤਨਾਵਲੀ” ਵਿਚ ਜਨਮ-ਮਰਨ ਦੇ ਦੁਖਾਂ ਕਟਣ 

ਲਈ ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂ 
ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ- “ਤੁਸ ਗ੍ਰਮਥਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰੋਂ, 

ਅਨਮੁਧਾਂ ਦੇਂ ਕਰਮ /ਤਿਆਗਾਂ /” ਅਗੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਤੇ 

/ਇਕਾ ਗਰ/ਖਤਰ ਹੈਨੇ, /ਇਕ ਗੁਰਮ/ਖ-ਤਮ ਹੈਨਿ/ 
ਗੁਰਮੁਖਾ ਕਾਉਂਣ ਹੀਨ / ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਟਇਆਂ ਕਰਮਾਂ ਵਲੋਂ 
/ਪਠ /ਦੱਤਾਂ ਨੰ ਤੇ ਗੁਰ ਦੇ ਵਾਚਨਾਂ ਵਲ ਮੁਖ ਕੀਤਾ ਹੰ, 
ਤੇ ਕਾ ਭੀ ਓਨਾ ਨਾਲ ਚੰਗਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਆਪਣ ਵਲੋ ਸ਼ਟੀਵ ਉਸ਼ ਦੇ ਨਲ ਚੰਗਿਆਈ ਕਰਦੇ 
ਰ/ਹੈਂਦੇ ਹੈਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲਿਆਈ /ਵਸ਼ਾਰਦੇ ਨਗ 

ਤੇ ਆਪਣ? ਭ/ਲਿਆਈ /ਚਤ ਨਹ ਕਰਦੇ /” 

' ਗਠਆ/ਖ-ਤਰ ਓਹ ਹੈਨੇ ਜੌ ਝਰੇ ਕਰਮ ਓਨਾ/ਤਿਆਗੰਗਾ 
/ਦੇੜੇ ਹੈਨ, ਤੇ ਭਾਲਿਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗੀੰਕਾਰ ਕਤਾ 
ਹੈ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਕੰਮ ਓਨਾ ਦੇ ਤੀਕ ਆਵਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭਸੈ 
ਨਾਲ਼ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈਨੇ, ਭਾਵੇ ਕੌਈ ਭਲਾ ਕਰੇ 

ਕਾਰਦੇ ਹੈਨੇ/” 

“ ਡੇ ਗਠਮਖ-ਤਮ ਓਹ ਹੈਨੈ ਲੇ ਗਿਆਨ ਸੰਪੰਨ ਗੈਨਿ/ 
ਭਲਾ ਸਭਸੈ ਨਲ ਕਰਦੇ ਹੈਨਨੈ/ ਲੇ ਕੋਈ ਓਨਾ ਨੂੰ 
ਝਰਾ ਭੀ ਕਠੇ ਤਾਂ ਓਨਾ ਦੇ ਨੱਲੇ ਨੀਂ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਦੇ 

ਹੈਨ?” 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ-ਧਰਮ- 
ਪਰੈਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ “ਗੁਰਮੁਖ” ਆਦਰਸ਼ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ 
ਹੈ, ਜੋ ਸੈਸਾਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ 

ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜ 
ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ 



ਗਰਮੁਖੀ-ਲਿਪੀ 

ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਗੁਰਮੁਖੀ-ਲਿਪੀ : ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੂਲ ਬੀੜ 
ਗੁਰਮੁਖੀ-ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਦਉਪਰੈਤ ਇਹ 

ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸੇ ਲਿਪੀ 

ਵਿਚ ਲਿਖਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੰਥ ਸੈਬੈਧੀ 

ਵੀ ਇਸੇ ਲਿਪੀ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸੈਪਾਦਨ 

ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਅਤੇ ਅਗੋਂ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੀ-ਲਿਪੀ ਦਾ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੱਥਾਨ ਹੈ।' 
ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਆਰੈਭਿਕ ਇਤਿਹਾਸ, ਇਸ ਵਿਚਲੇ 

ਅੱਖਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਗ਼ਲਤ-ਫ਼ਹਿਮੀਆਂ 

ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਵਸਤੂ- 

ਸਥਿਤੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਰਚਿਤ “ਪਟੀ” 

ਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ 'ਪਟੀ' ਦਾ 
ਰਚਨਾ-ਕਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। “ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮਸਾਖੀ” 

ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਉੱਚਾਰਣ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋ' ਸੱਤ 

ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੂੰ ਪਾਂਧੇ ਪਾਸ 

ਪੜ੍ਹਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮਸਾਖੀ ਤੋਂ ਵੀ 

ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹ?। 

ਕੁਝ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਨਮਸਾਖੀਆਂ ਵਿਚ 

'ਪਟੀ” ਸੈਬੈਧੀ ਸੈਕੇਤਿਕ ਰਚਨਾ-ਕਾਲ ਬਾਰੇ ਸੇਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ 

ਹਨ। ਇਕ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਮਸਾਖੀਆਂ ਵਿਚ 

ਬਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾ ਸੈਬਧੀ ਲਿਖੀਆਂ ਉਥਾਨਿਕਾਵਾਂ 

ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ 

ਕਿ 'ਪਟੀ” ਬਾਣੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਰਚੈਤਾ ਦੀ 

ਪੌੜ੍ਹ ਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸੂਚਕ ਹਨ। ਤੀਜਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਇਕ 

ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਅਨੇਕ ਸੈਤਾਂ ਜਾਂ 
ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੇ ਸਹੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪੁਗਟ ਕਰਨ 

ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ 

ਅਤੇ ਸਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਵੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਬਾਵਨ- 

ਅੱਖਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਰਚੀ 

“ਓਅੰਕਾਰ” ਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਇਸੇ ਪਰੈਪਰਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। 

ਫਲਸਰੂਪ “ਪਟੀ” ਦੀ ਰਚਨਾ-ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸੈਗ 

ਜਾਂ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸੋਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ 

ਹੁੰਦਾ। 
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ਚੌਥਾ ਇਹ ਕਿ ਜੇ “ਪਟੀ” ਦੇ ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਉੱਚਾਰਣ 

ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਲ-ਕਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ 70 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ 

ਗੁਰੂ-ਗਦੀ ਉਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ 

ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਂਧੇ ਪਤਿ ਆਪਣੀ ਲਿਖੀ “ਪਟੀ” ਨੂੰ ਉਚਾਰਿਆ 

ਹੋਵੇਗਾ? ਪੰਜਵਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਤੁਕ ਵਿਚ 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ “ਸਾਇਰ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ 

ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤਦੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ 
ਆਪਣੀ ਕਾਵਿ-ਪ੍ਤਿਭਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ 

ਹੋਣਗੇ। ਛੇਵਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਲ-ਕਾਲ ਸੁਲਭ 

ਸਰਲਤਾ ਦਾ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਲਸਰੁਪ , ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਲ-ਕਾਲ 

ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਪੰਡਿਤ 

ਨੂੰ ਸੈਬੋਧਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 

ਅਨੁਮਾਨਿਕ ਉਥਾਨਿਕਾਵਾਂ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ 

ਵਿਚ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਸੈਬੋਧਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 

ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਅੱਖਰ-ਬੋਧ ਪਾਂਧੇ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ 'ਪਟੀ?” ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਖਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਕਿਸੇ 

ਪੂਰਵਜ ਲਿਪੀ ਦੇ 35 ਅੱਖਰਾਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਇਸ 
ਵਿਚ 'ੜ?” ਅੱਖਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ 

ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕਰਮ ਕੁਝ ਵਖ ਹੈ। ਇਸ “ਪਟੀ” ਦੀ ਲਿਪੀ 

(ਵਰਣ-ਮਾਲਾ) ਦੇ ਚਵਰਗ, ਟਵਰਗ, ਤਵਰਗ, ਪਵਰਗ, 

ਅਤੇ ਯ,ਰ, ਲ, ਵ, ੜ ਕਰਮ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋ ਗੁਰਮੁਖ-ਲਿਪੀ 

ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਵਰਗ ਵਿਚ 'ਝ” ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਬਾਕੀ 

ਚਾਰ ਵਰਣਾਂ ਦਾ ਕਮ ਵਰਤਮਾਨ ਗੁਰਮੁਖੀ-ਲਿਪੀ ਨਾਲ 

ਸਮਾਨਤਾ ਰਖਦਾ ਹੈ।ਸ, ਏ, ਉ ਅਤੇ ਭ ਆਰੋਭ ਵਿਚ ਆਏ 

ਹਨ ਅਤੇ “ਹ” ਤੇ “ਅ” ਅੰਤ ਵਿਚ ਲਿਖੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ 

ਵਿਵਰਣ ਤੋ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ “ਪਟੀ” ਦੀ 

ਰਚਨਾ ਤਕ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਕ੍ਰਮ ਅਥਵਾ ਵਰਣਮਾਲਾ 

ਨਿਸਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਉੱਚਾਰਣ 

ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਸਚਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। 

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਪਟੀ 

ਵਿਚ ਕੇਵਲ 18 ਪਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 17 ਅੱਖਰਾਂ (ਨ, ਛ, 

ਬ,ਜ,ਸ,ਮ,ਕ,ਤ,ਘ,ਪ.ਭ,ਵ,ਝ,ਧ,ਗ,ਹੇ,ਰ)ਦਾ 

ਉੱਚਾਰਣ ਗੁਰਮੁਖ-ਲਿਪੀ ਵਾਂਗ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ 

ਦੇ 18 ਅੱਖਰਾਂ (ਉ, ਅ, ਏ, ਖ,ਝ, ਚ, ਵ,ਟ,ਠ,ਡ,ਢ, 

ਣ,ਥ,ਦ,ਫ, ਯ, ਲ, ੜ) ਦੇ ਸਮਾਨ ਇਸ “ਪਟੀ” ਵਿਚ ਨ 

ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਉੱਚਾਰਣ। ਪਰ ਆਰੈਭ 

ਵਿਚ ਕੁਝ ਲਿਪੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹਾਰਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। 
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ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਸ਼ਬਦਾਰਥ” (ਟਿੱਪਣੀ ਨੰ. 17) ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ 

ਹੈ-- “ਇਥੇ “ਅਯੋ ਅੰਡੈ”, “ਕਾਖੈ ਘੰਡੈ”, “ਰੀਰੀ ਲਲੀ”, “ਸਿਧੰ 

ਛਾਇਐ” ਆਦਿ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਹਾਰਨੀ 

ਦੇ ਪ੍ਸਿੱਧ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਥਾਇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 
ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੇ ਹਨ।” 

ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਤੋੱ' ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ 
ਰਚਿਤ “ਪਟੀ” ਦਾ ਨ ਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 

ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਸਗੋ ਕਈ ਨਾਗਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ 

ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਸ ਵਿਚਲੇ 17 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ 

ਉੱਚਾਰਣ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਜੋ ਲੈਡਿਆਂ ਦੇ 

ਉੱਚਾਰਣ ਦੀ ਪ੍ਵ੍ਰਿੱਤੀ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਲਿਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਚਾਰਣ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਲਾ 

ਕਰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਲਿਪੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਸ 

ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵਿਚਲੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਿਤ ਲਿਪੀ 

ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਸ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਂਧੇ ਨੂੰ ਇਹ 

ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿ - ਮਨ ਐਸਾ ਲੇਖਾ ਤੂੰ ਕੀ ਘੜਿਆ। 
ਲੰਖਾ ਦੇਣਾ ਤਰੈ ਨ7ਨਿ ਗੱਹਿਆ। ਕੁਝ ਕੁ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ 

ਉੱਚਾਰਣ ਸਹਿਤ 18 ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ 

`__ਗੁਰਮੁਖੀ-ਲਿਪੀ ਦੀ ਵਰਣ-ਮਾਲਾ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕਮ ਵਿਚ 

ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਰੁ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਕਨ 

ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗੁਰਮੁਖੀ-ਲਿਪੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਂਸ਼ ਅੱਖਰ ਅਤੇ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਚਾਰਣ ਜਨ-ਸਾਧਾਰਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ 
ਸਨ। ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਉਚਿਤ ਪ੍ਤੀਤ ਹੁੰਦੀ 

ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ, ਨ ਕਿ ਲਿਪੀ। ਲਿਪੀ ਅੱਖਰ-ਚਿੰਨ੍ਾਂ 

ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਚਾਰਣ ਅਨੁਰੂਪ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 
ਵਾਲੀ ਇਕ ਕ੍ਰਮ-ਬੱਧ ਵਿਧੀ ਅਥਵਾ ਵਰਣ-ਮਾਲਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ 

ਉੱਤਰ-ਪਛਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਈ ਲਿਪੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, 

ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧ-ਮਾਤ੍ਕਾ, ਸਿੱਧਮ, ਭੱਟਅੱਛਰੀ, ਟਾਕਰੀ ਆਦਿ। 

ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਪੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਅਤੇ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ 

ਅਤੇ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ' ਸੀ। 
ਉਦੋ' ਪ੍ਚਲਿਤ ਹਰ ਇਕ ਲਿਪੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ- 

ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ 

ਗੁਰਮੁਖੀ-ਲਿਪੀ 

ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਲਿਪੀਆਂ ਵਿਚੋ' ਉਹ ਅੱਖਰ ਲੈ ਲਏ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ 

ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਸਨ। ਕੁਝ ਅੱਖਰ ਖ਼ੁਦ 

ਵਿਉਂਤ ਲਏ ਜਿਵੇ “ਡ” ਆਦਿ ਅਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ _ 

ਲਗਾਂ/ਮਾੜਾਵਾਂ ਜੋੜਨ ਦਾ ਵੀ ਇਕ ਨਿਸਚਿਤ ਵਿਧਾਨ 

ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। 

ਡਾ. ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੈਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ 

ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹਰ ਧੁਨੀ 
ਲਈ ਇਕ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਅੱਖਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 

ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਅੱਖਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਧੁਨੀ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ 

ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੋ-ਦੋ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ 

ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸੈਜੁਗਤ ਵਿਅੰਜਨ ਅੰਕਿਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਅੱਖਰ 

ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ 
ਨਾਸਿਕਤਾ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਟਿੱਪੀ ਤੇ ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਪ੍ਚਲਿਤ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲਗਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 
ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਨੇ 

ਲਿਪੀ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਧ ਕੀਝੀ। 

ਅ' ਦੀ ਬਜਾਏ “ਉ” ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ “ਅ” 
ਅਤੇ 'ਏ' ਨੂੰ ਰਖਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ “ਉ” ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਖਣ ਨਾਲ 

ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦਾ 

ਗਿਆ। 'ਸ” ਅਤੇ “ਹ” ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਲਿਪੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋੱ 

ਆਖੀਰ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਾਂ ਤੋਂ 

ਬਾਦ ਲੈ ਆਏ। ਪੁਰਾਤਨ ਲਿਪੀਆਂ ਵਿਚ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅੰਜਨਾਂ 

ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿਚ 

ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮੂਲ ਸੂਰ ਚਿੰਨ੍ਹ “ਉ”, “ਅ', 'ਏ" ਰਖੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਪਰੰਪਰਾ 

ਤੋਂ ਹਟਵੇਂ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖੀ-ਲਿਪੀ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਦਾ 

ਸਰੂਪ ਉਦੋਂ' ਤੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ 
“ਅ', “ਹ” ਅਤੇ “ਲ” ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਫ਼ਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਂਸ਼ ਅੱਖਰ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਉੱਚਾਰਣ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੋਵ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ 

ਨੇ 35 ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀ' ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ 

ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਰਾਹ 
ਕਢ ਸਕੇ । 



ਗੁਰਮੁਖੀ-ਲਿਪੀ 

ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ 

ਰੂਪ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ (ਵੇਖੋ) ਵਿਚ 
ਅੰਕਿਤ ਇਕ ਸੰਦਰਭ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ- 

ਗਨ #ਗਦ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਅਖਰ ਬਨਾਏ ਝਾਝੇ ਦੇ ਅਗੇ ਸਬਦੁ ਭੇਟਾ 

ਕਾਤਾ/(ਅਹਿਆਪੁਰ ਵਾਲੀ, ਪੱਤਰ 215)। 

ਕਵੀ ਕੰਕਨ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਕਾਢ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ 

ਦੇਵ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ-- ਏਹ ਕੀਆ ਉਪਕਾਰ ਝਡਾ 

` ਗਾਰ ਅਛਰ ਬ਼ੋਦਨ ਕੇ ਪਲਟਾਏ / ਗੁਰਨਾਮ ਅਖ੍ਯਰ ਕਾਨ ਤਝੰ 

ਲਥ ਕੰ ਨਉ ਕੇ ਨਰ ਕਸ਼ਟ ਨਾਂ ਪਾਏ / 

ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਥਰ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਕਾਢ ਦਾ ਸੈਬੈਧ 

ਬਾਬਾ ਸਿਰੀ ਚੰਦ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ-- ਜੰਸੇ ਸ਼ਹਿ 

ਸੰ ਚੰਦ ਜੀ ਅਖਰ ਗੁਰਮੁਥੀ ਝਣਾਏ / ਅਗੇ ਸ਼ਾਸ਼ਤ੍ਰਂ ਪਾਰਸ 

ਟਾਕਰੇ ਆਹੰ। 

ਉਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਮੱਤਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੁਆਰਾ 

ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਚ 

ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ 

ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਦੇ ਉੱਚਾਰਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਦ ਤਕ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ 
ਅੰਗਦ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਲਿਪੀ ਦਾ ਨਾਂ “ਗੁਰਮੁਖੀ” ਕਦ ਪਿਆ? ਇਸ 

ਬਾਰੇ ਨਿਰਣੈਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਬਾਬੇ 

ਸੋਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਵਿਚਲੀ ਟੂਕ ਤੋ' ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 

ਇਸ ਲਿਪੀ ਦਾ “ਗੁਰਮੁਖੀ” ਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣ 

ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਚਲਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। 
ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮਸਾਖੀ (1715 ਬਿ. ਦਾ 

ਉਤਾਰਾ) ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਸ਼ਾਸਤੀ ਅਤੇ 

ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੋਵੇ' ਅੱਖਰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ-- ਗੁਰੂ ਅਗਦ ਜੀ 

ਕਹਿਆ / ਧੌੜਾ /ਇਹ ਅਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਰਾਖੀ ਅਥਰਾਂ #ਵੇਚ /ਲਥ 

ਟੌਹ / ਧੌੜੇ ਕਹਿਆ ਭਲਾ ਗੁਣੂ ਅੰਗਦ ਜ?। ਉਦੋ' ਤਕ ਇਸ 

ਦਾ ਨਾਂ 'ਗੁਰਮੁਖੀ” ਲਿਪੀ ਪ੍ਚਲਿਤ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਸੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ 

ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 

ਵਿਚ ਸੈਕਲਿਤ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ' ਪਹਿਲਾਂ “ਗੁਰਮੁਖੀ” ਲਿਪੀ ਦਾ 

ਪ੍ਚਲਨ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਸੀ। 

ਇਕ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ “ਗੁਰਮੁਖੀ” ਇਸ 

ਲਈ ਪਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ-ਮੁਖ ਤੋ ਉਚਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਿਪੀ 

ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਲਿਪੀ 

ਦੀ ਵਰਤੋਂ' ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ-ਸਿੱਖਾਂ , ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ 

ਗੁਰਮੰਤੁ/ਗੁਰਮੰਤ੍ਰ 

ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ 'ਗੁਰਮੁਖੀ" ਕਿਹਾ ਜਾਣ 
ਲਗਿਆ। 

ਸਾਰਾਂਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ 

ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 

ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਲਿਪੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੱਖਰੀ 

ਵਰਣਮਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਖਰ ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਾਤਨ 

ਸਨ, ਪਰ ਕ੍ਰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ “ਗੁਰਮੁਖੀ” ਨਾਂ 

ਗੁਰੂ-ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 

ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਲਿਖਾਵਟ-ਸ਼ੈਲੀਆਂ 

ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਤਨ, ਕਾਸ਼ਮੀਰੀ, ਦਮਦਮੀ, 

ਸ਼ਿਕਸਤਾ ਅਤੇ ਟਾਈਪ ਸ਼ੈਲੀਆਂ। 

ਗੁਰਮੰਤੁ/ਗੁਰਮੰਤ੍ਰ : ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ੋਭਾਸ਼ਾਲੀ ਵਾਕ, 

ਪਦ ਜਾਂ ਬੋਲ 'ਗੁਰਮੰਤ੍' ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ 

ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਲੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪ 

ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਵਾਕਾਂ/ਪਦਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੂੰਕਿ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ 

ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ 'ਬੀਜ-ਮੰਤ੍” ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

“ਮੰਤ੍ਰ (ਵੇਖੋ) ਦਾ ਸੈਕਲਪ ਵੈਦਿਕ ਯੁਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 

ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਚਲਨ ਜਾਦੂ-ਟੂਣਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

ਤਾਂਤਿਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤ੍ਰਾਂ ਦਾ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਤ੍-ਪ੍ਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ 

ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਵਤੇ ਮੰਤੁ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। 

ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰ “ਓਐ' ਹੈ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ 'ਗੁਰਮੰਤ੍ਰ' ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ 

ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ- ਦੁਖ ਕਲੰਸ਼ ਨ 

ਭਾਉਂ /ਝਿਆਧੰ ਗੁਰਮੰਤ /ਹੋਰਦੈ ਹ/ਇ /(ਗੁ . ਰੰ. ੫੧)। ਗੁਰੂ ਜੀ 

ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬਾਣ ਖਿਚ ਕੇ 

ਪਾਪ ਰੂਪ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ- ਪਾਪੜਿਆ 

ਪਛੜ ਬਾਣ ਸ਼ਚਾਵਾ ਨੰਨ੍ਹੇ ਕੈ/ ਗੁਰਮੰਤੁੜਾ /ਚਤਾ/ਰ ਨਾਨਕਾ 

ਦੁਖ ਨ ਲੰਵਈ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੫੨੧)। 'ਗੁਰਮੰਤ੍" ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ 

ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਧਿਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ-- ਗੁਰਮੰਤ 

ਗੀਣਸ੍ਯ ਜੋ ਪਾਣਾ ਹਰਕਤ ਜਨਮ ਭ੍ਸ਼ਟਣਹ / ਕੁਕਰਹਾ ਨੂਕਰਹਾ 

ਗਰਧਭਹ ਕਾਕਹ ਸ਼ਰਪਨਹ ਤਾਲਿ ਖਲਹ/(ਗੁ. ਗੰ. ੧੩੫੬)। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ 'ਸੁਖਮਨੀ” ਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ 'ਗੁਗਮੰਤ੍' 

ਨੂੰ 'ਗੁਰਦੀਖਿਆ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ- ਪੁਰੇ ਗੁਰ ਕੰ ਪੁਗੀ ਦੇਖਿਆ / 
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/ਜਿਸ਼ ਮਨਿ ਬਸੈ /ਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਚੁ ਪਰੀਖਿਆ /(ਗੁ. ਗੰ. ੨੯੩)। 

ਗੁਰ 
ਦੇ ਛ 

ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮਝਣ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ 
ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ “ਵਾਹਿਗੁਰੂ” ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰਮੰਤੁ ਵਜੋਂ 

ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਗੁਰਬਾਣੀ 

ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ; ਹਾਂ, ਭੱਟ-ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 

ਵਰਤੋਂ ਅਵੱਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਥੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਗੁਰਮੰਤ੍ਰ' 

ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮੰਤੁ ਵਜੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ 13ਵੀਂ. ਵਾਰ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ 

ਕੀਤਾ ਹੈ- ਵਾ/ਹਗੁਰ ਗਰਮੰਤਰ ਹੈ ਜਾਪ ਹਉਮੈ ਥੌਈ। ਪਹਿਲੀ 

ਵਾਰ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ 

ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਰਾਣਿਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 
ਹੈ- ਸਤਿਲੁ/ਗਿ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਸ਼ਦੇਵ ਵਵਾ /ਵਿਸ਼ਨਾ ਨਾਮ 

ਸਪਾਵੰ/ ਦੁਆਪਾ/ਨ ੰਤਿਗਿਰ ਹਨੀਨਿਸ਼ਨ ਹਾਹਾ ਗੰਨੇ ਹਰ 

ਨਾਮ ਜਪਾਵੰ / ਫੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਮ ਜੀ ਰਾਰਾ ਨਾਮ ਜਪੇ ਸੁਥ 

ਪਾਵੈ / ਕਲਜੁਗ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਗ/ਵੰਦ ਗਗਾ ਗ/ਵੰਦ ਨਾਮ 

ਅਲਾਵੰ / ਚਾਰੇ ਲਾਗੇ ਚਹ ਜੁਗ ਪੰਚਾਇਣ /ਵਿ/ਓ ਜਾ/ਇ 

ਸ਼ਆਾਵੇ / ਚਾਰੇ ਅਛਰ /ਇਕਾ ਕਾਨ ਵਾ/ਹਗੁਨੁ ਜਪ ਮੰਤੁ ਜਪਾਵੈ / 
ਲਹਾ ਤੇ ਉਪਜਿਆ /ਫ/ਹਿ ਤਹਾ ਸਮਾਵੈ। 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ 'ਗੁਰਮੰਤ੍” 

ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ 

ਕਿਹਾ ਹੈ- ਗਠਮੰਤੁ ਆਵਥਹ ਨਾਮ ਦੀਨਾ ਲਨ ਨਾਨਕ ਸੰਕਟ 

ਲੀਨੇ ਨ ਪ/ਏ/(ਗੁ. ਰੀ. ੧੦੦੨)। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ “ਬਾਵਨ-ਅਖਰੀ” 

ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ- ਨੰਨਾਕਾਨ ਨ ਹੌਤਾ ਡਾ ਕਹ / ਨਲ ਮੰਤ 

ਗਾ/ਠ ਦੀਨੋ ਜਾ ਕਹ /(ਗੁ. ਰੀ. ੨੫੭)। 

ਸਿੱਖ-ਮਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ 

ਸੈਪ੍ਦਾਵਾਂ ਪ੍ਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਧਕਾਂ ਨੇ 

ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ-ਸੇਵਕੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਲਸਰੂਪ “ਗੁਰਮੰਤ੍' 

ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ-ਪ੍ਗਟ ਕਈ ਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ 
ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਤਮਿਕ 

ਉਨਤੀ ਲਈ 'ਗੁਰਮੰਤ੍ ' ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ। 

ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨਾਕਰ ਮਹਾਨਕੋਸ਼ : (ਵੇਖੋ) 'ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼”। 

ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ (ਪੁਸਤਕ) : ਇਸ ਗੰਥ ਨੂੰ 
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਤੁਕ-ਤਤਕਰਾ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ 

ਸੈਕਲਨ ਅਕਾਲੀ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ 

ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ 

ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸੂਚੀ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ 

ਲੋੜ ਸੀ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸਾਧਾਰਣ ਪਾਠਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ 

ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰੱਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਸੌਖ ਹੋਵੇ। ਇਸ 

ਲਈ ਇਸ ਸੈਕਲਨ-ਰੀਥ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ 
ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਨ 1907 ਈ. ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 13 
ਸਾਲ ਬਾਦ ਸੈਨ 1920 ਈ. ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। 

ਇਸ ਸੈਕਲਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸਕਰਣ 10 ਮਾਰਚ, 

1923 ਈ. ਨੂੰ ਕੋਰੋਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਸ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੁਆਰਾ ਛਾਪਿਆ 

ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਕੁਲ ਪੰਨੇ 736 (21 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਿਕਾ 

ਸਮੇਤ) ਸਨ। ਇਸ ਦਾ 'ਮੁਖ-ਬੰਧ” ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ 

ਨੋ ਲਿਖਿਆ। 

ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੈਸਕਰਣ ਸੋ ਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 

ਪ੍ਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਸੋਧੇ 
ਹੋਏ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੈਨ 1963 ਈ. ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ 

ਵਲੋਂ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੈਨ 1970 ਈ. ਵਿਚ 

ਇਸ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸੈਸਕਰਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। 

ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਸੈਸ਼ੋਧਨ ਕਰਵਾ 

ਕੇ ਸੈਨ 1986 ਈ. ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸੈਸਕਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ 
ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਉਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਵਧ ਤੋ 
ਵਧ ਉਪਯੋਗੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ 
ਹਵਾਲਾ ਰੀ੍ਥ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ 
ਸਿਰੜ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਬੰਧੀ 
ਹਵਾਲਾ ਗੰਥ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਉਦਮ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ : ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਾਰਗ ਉਤੇ 
ਸਫਲਤਾ-ਪੂਰਵਕ ਚਲਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ- 
/ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨ ਪਾਵੈ। 

ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ 

ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕ ਮਹੱਤਵ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਮੂਲ ਦੇ 
ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਉਤਪੱਤੀ-ਮੂਲਕ ਅਰਥ ਹੈ , “ਜੋ ਧਰਮ ਦਾ 
ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੇ ਜਾਂ ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਦੇਵ, ਰੈਧਰਵ 

ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਿਤ ਹੋਏ, ਉਹ 'ਗੁਰੂ' ਹੈ।” 
'ਅਦ੍ਯਤਾਰਕ-ਉਪਨਿਸ਼ਦ” (10) ਵਿਚ 'ਗੁਰੂ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ-- ਗੁ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 
ਅੰਧਕਾਰ ਅਤੇ “ਰੁ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਸ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ" ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਜਾਂ ਸ਼ਿਸ ਦੇ ਅਗਿਆਨ 



ਗੁਰੂ 

ਰੂਪੀ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਮਹਾਨ-ਕੋਸ਼ਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ 

“ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਨਿਗਲਣ ਵਾਲਾ” ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਚੀਨ 

ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਵਿਚਲਾ 'ਪੁਰੋਹਿਤ” 

ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚਦਿਆਂ “ਰਿਸ਼ੀ” ਵਿਚ 

ਬਦਲ ਗਿਆ। ਬੌਧ-ਮਤ, ਤੰਤ੍-ਸਾਧਨਾ, ਸਿੱਧ-ਸਾਧਨਾ, 

ਨਾਥ-ਮਤ ਆਦਿ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਵਰਗੇ 

ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਦੀ ਲੋੜ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਤ-ਸਾਹਿਤ, 

ਰਾਮ-ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ-ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੇਣ 

ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਫ਼ੀ-ਮਤ ਵਿਚ 'ਮੁਰਸ਼ਿਦ' ਦੇ 

ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਨੇ ਤਾਂ 

“ਮੁਰਸ਼ਿਦ” ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗੁਰ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਵੀ ਕੀਤੀ 

ਹੈ- ਬੋਲੀਐ ਸ਼ਚੁ ਧਰਨ ਡੂਠੁ ਨ ਬੋਲੀਐ / ਜੋਂ ਗੁਰੂ ਦਸ ਵਾਟ 

ਮਗੀਦਾ ਜੌਲਾੀਆ /(ਗੁ. ਗੇ. ੪੮੮)। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ-ਯੁਗ 

ਦੀ ਧਰਮ-ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 

ਸਗੁਣ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ 'ਸਤਿਗੁਰ” 

ਜਾਂ 'ਸਦਗੁਰੂ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 

ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 'ਗੁਰੂ” ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕ 

ਮਹੱਤਵ-ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਂ-- 

ਸ਼ਲਿਹਾਗੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ /ਦਿਓਹਾੜੀੰ ਸ਼ਦ ਵਾਰ //ਜਿਨਿ ਆਣਸ਼ 

ਤੇ ਫੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨ ਲਾਗ ਵਾਰ/ (ਗੁ. ਗੈ੍. ੪੬੨)। 

ਦੇਵਤਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਥੇ ਭਾਵ ਹੈ ਸਾਧਾਰਣ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਵਤ੍ਹ 

ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨਾ। 'ਸੁਖਮਨੀ” ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ- ਆੱਤ 

ਪੁਰਸ਼ ਜਿਨਿ ਜਾਨਿਆ ਸਤਿਗੁਰ /ਤਿਸ਼ ਕਾ ਨਾਉਂ / /ਤਿਸ਼ ਕੰ 

ਸੰਗਿ /ਸੇਖੁ ਓਧਰੈ ਨਾਨਕ ਹਨ ਗਨ ਗਾਓਂ /(ਗੁ . ਰੋ. ੨੮੬)। 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਮਲਾਰ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ- ਬ੍ਰਹਮਾ 

ਬਿੰਦੇ ਸ਼ ਸ਼ਤਿਗਰ ਕਹੀਐ ਹ/ਭ ਗੰਨੇ ਕਥਾ ਸ਼ੁਣਾਵੰ /.... 

ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਉ ਪਰਤਾਖ ਹਨ #ਗ/ਤ ਜੌ ਆੰਮ੍ਰਿਤਿਾ ਝਚਨ 

ਸ਼ਣਾਵੰ/(ਗੁ.ਰੀ. ੧੨੬੪)! 

ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਤੋ' ਵਿਚਲਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ 

ਕਾਰਣ ਚਿੱਤ-ਵਿੱਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕਾਗਰ ਨ ਹੌਣਾ ਹੈ। 

ਚਿੱਤ-ਵਿੱਤੀਆਂ ਤਦ ਹੀ ਕਾਬੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇ ਬੈਦਾ ਮਨ 

ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿਚ ਕਰ ਲਏ । ਮਨ ਦੇ 

ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵੀ ਗਤਿਵਿਧੀ ਨਿਯੈਤ੍ਰਿਤ ਹੋ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਸਨਾਤਮਕ ਭਟਕਣਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਜਪੁਜੀ ਵਿਚ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤਾ ਦੀ ਗੱਲ 
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ਕਹਿ ਕੇ ਇਸੇ ਧਾਰਣਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਬੈਨ੍ਹਣ 

ਜਾ ਨਿਯੰਤਿ੍ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ “ਗਿਆਨ” ਹੈ। ਗਿਆਨ ਤੋੱ 

ਭਾਵ ਇਥੇ ਬ੍ਹਮ-ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਹੈ 

ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ 

ਦੁਆਰਾ ਸੈਭਵ ਹੈ-- ਕੰਡੇ ਛਧਾ ਜਲ ਰਹੈ ਜਲ /ਝਨੁ ਭੰਭ ਨ 

ਹੀਇ/ ਗਿਆਨ ਕਾ ਥਧਾ ਮਨ ਰਹੈ ਗੁਰ /ਬਨੁ /ਗਿਆਨੁ ਨ 

ਹੀਇ/(ਗੁ. ਗਰ. ੪੬੯)। 

ਸਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਓਹੀ 

ਸਥਾਨ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 

ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪੰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਪ੍ਕਾਸ਼ ਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। 'ਮੂਲ-ਮੰਤ੍' ਵਿਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦਸਿਆ 

ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਥ-ਪ੍ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ 

ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿਚ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਹੈ-- ਗਰ 

ਨੁ ਕਿਨੰ ਨ ਪਾਇਓ ਕੰਤ ਕਹੇ ਕਹਾਏ / ਆ/੫ /ਦਿਖਾਵੀ 

ਵਾਟੜਾ ਸ਼ਚਾੰ ਭਗ/ਤ /ਦ੍ਰੜਾਏ /(ਗੁ. ਰੀ. ੪੨੦)। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਦਾਸੀ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਆਨੰਦਘਨ 

ਨੇ 'ਜਪੁਜੀ” ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਆਰੈਭ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 

ਨਾਲ 'ਗੁਰੂ” ਪਦ ਸੈਯੁਕਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਇਕ ਕਥਿੱਤ ਵਿਚ 

ਲਿਖਿਆ ਹੈ- ੫ਾ੫ ਨੂੰ ਤੋਂ ਮੋੜਨ ਅਰ ਜੌੜਨ ਹਰਨਾਮ ਹੂੰ ਮੰ 

ਲੌੜਨ ਸਤਸੰਗ ਤਲੀ ਗੁਰ ਨਾਮ ਪਾਏ ਹੰ। ਇਸ ਤੋੱ' ਅੱਗੇ 

ਪ੍ਸ਼ਨੋਤਰੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਆਨੰਦਘਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ- ਗੁਰੂ ਕੰਨ 

ਹੈ? ਤਿਸ਼ ਕਾ ਉਤਰ - ਲੌ /ਹਿਤ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਠੇ ਸੋਈ 

'ਗ੍ਰ”/ ਪਾਪ ਤੇ ਮੌੜਨਾ, ਹਰਨਾਮ ਮੱ ਜੌੜਨਾ, ਅੰਤਸੰਗਾ ਕੋ 

ਲੌੜਨਾ, ਹਿਤ ਤੌ ਸਿਖ ਕਾ /ਇਸਾੰ ਮੇ ਹੰ, ਐਸ਼ਾ ਉਪਦੇਸ ਕਰਣ 

ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ੫7ਏਆ ਹੌ / 

ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕਰਤੱਵ ਵਾਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ 

ਜਿਗਿਆਸੂ ਲਈ ਅਤਿ ਅਧਿਕ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਸਲ ਵਿਚ, 

ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਧਕ ਦੇ ਚਰਿਤ੍ਰ ਦਾ 

ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਾਰਗ ਦੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ । ਅਜਿਹਾ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਧਕ ਲਈ 

ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਵਿਚਰਦਾ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ-- ਗੁਰ 

ਮਹਿ ਆਪੁ ਨੱਖਿਆ ਕਰਤਾਨੋਂ /(ਗੁ . ਰੀ. ੧੦੨੪)। ਜੋ ਸਾਧਕ 

ਨੂੰ ਭਵਸਾਗਰ ਵਿਚੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਦਾ ਹੈ। ਸੈਸਾਰਿਕਤਾ ਵਿਚ 
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ਲੀਨ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋਣ ਵਲ ਰੁਚਿਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। “ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ” ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ- /#ਨ 

ਸਤਿਗੁਰ /ਕਨੇ ਨ ੫ਪਇਓ /ਝ੍ਠ ਸਤਿਗੁਰ /ਕੈਨੰੰ ਨ ਪਇਆ / 

ਸ਼ਾਤਿਗੁਰ /ਵਾ/ਚ ਆਪੁ ਰ/ਖਓਨੁ ਕਾਰ ਪਰਗਟੁ ਆਖ 

ਗਾਣਾ/ਇਆ /ਸਤਿਗੁਰ /ਲਆ ਸ਼ਦਾ ਮਕੜ ਹੈ /ਜਿ/ਨੇ /ਵਿਚਹ 

ਮੰਹ ਚੁਕਾ/ਇਆ /(ਗੁ. ਰੀ. ੪੬੬)। 

ਇਤਨੇ ਮਹਾਨ ਉਪਚਾਰਕ ਗੁਰੂ ਉਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 
ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ 

ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਮੈ' ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਲ ਰੁਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ 

ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੈਸਾਰ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਦਾ ਬੋਧ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਭਵਸਾਗਰ ਵਿਚੋਂ ਪਾਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ 
ਇਕ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਸੈਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤਰਿਆ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ-- ਸਤਿਗੁਰ /ਵਟਹ ਵਾ/ਨਿਆ /ਜਿਤ /ਮ/ਲਿਐਂ 
ਕਸ# ਸ਼ਮਲਿਆ/ ਸੰਡਨੇ ਕਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ 
ਦੀਆ /ਏਨਾੰਂ ਨੰਤ੍ੀਂ ਜਗਤ /ਨੈਹਾਲਿਆ/(ਗੁ. ਗੰ. ੪੭੦)। 
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰ” ਦਾ ਮਾਨਦੰਡ 
ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਉੱਧਾਰ ਕਰਕੇ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ 
ਨਾਲ ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ-- ਨਾਨਕ ਸ਼ਤਿਗਰ ਔਸ਼ਾ 
ਜਾਣਨੀ ਲੋ ਸਭਸੈ ਲਏ £ਲ7ਇ ਜਉ /(ਗੁ. ਗੁ. ੭੨)। 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਗੁਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ 
ਵੱਡਾ ਕਰਤੱਵ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੇਲ 

ਕਰਾਉਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਨਮਾਰਗ ਉਤੇ ਪਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 
ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਸ਼ੇ-ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।'ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ” 
ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਰਿਤ ਕੀਤਾ 
ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਨੌਂਖ ਦੇ ਮਨ ਅੰਤਰ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ 
ਨੂੰ ਕਢ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਤਵਿਕ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ- 
ਕਾਨ ਹੁਕਮ ਮਸ਼ਤਾਂਕੇ ਹਥ _ਧ/ਨ /ਵਚਹ ਨ ਕਢੀਆ 
ਬਾਨਿਆਈਆ/(ਗੁ . ਰੀ. ੪੭੩)। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਹੁਤ 

ਅਧਿਕ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਨੌ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਧਾਰਣ ਨਹੀ' ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 
ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ-ਚਿਤ੍ਰਣ ਸਿਧਾਂਤਗਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ-- ਅਪਰੰਪਰ 
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰ //ਆ ਸੋਈ ਜੀਉ /(ਗੁ. 

ਗੁਰੁ 

ਗੋ. ੫੯੯) ਗੂਜਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ- ਛੜੇ ਭਾਗ 

ਗਾਰ ਸੱਵ/ਹ ਅਪਨਾ ਡੰਦੁ ਨਾਹੀਂ ਗ਼ਰਦੇਵ #ਰਾ/ਨ /(ਗੁ . ਰੀ . 

੫੦੪)। “ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ” ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਤੇ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਭਿੰਨ ਮੰਨਿਆ ਹੈ-- ਸਤਿਗੁਰ /ਵਿਜ ਆਪੁ 
ਰ/ਖਿਓਨੁ ਕਿ ਪਰਗਟੁ ਆ ਸ਼ੁਣਾ/ਇਆ। ਗੁਰੁ ਰਾਮਦਾਸ 

ਅਨੁਸਾਰ- ਗੁਰ ਗਾਵੰਦੁ ਗੋਵਿੰਦ ਗੁੜ ਹੈ ਨਾਨਕ ਭੰਦ ਨ 

ਭਾਈ/(ਗੁ. ਰੀ. ੪੪੨)। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰ 

ਪਾਰਲ੍ਹਹਮ' ਪਰਮੇਸਰ ਸੋਇ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਥੂਲ 

ਰੂਪ 'ਗੁਰੂ" ਹੈ ਅਤੇ 'ਗੁਰੂ” ਦਾ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਪਰਮਤਾਮਾ ਹੈ। 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਕੇ 
ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਾਰ-ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਤੋ' ਬਾਦ ਅਗਲੇ ਨੌ ਗੁਰੂਆਂ ਵਿਚ 
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਜੋਤਿ ਸਰੀਰਾਂਤਰਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤੇ 
ਬਲਵੰਡ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ- ਲੰਤਿ 
ਓਹਾ ਜੁਗਤਿ ਸ਼ਾਇ ਸ਼ਹਿ ਕਾਇਆ ਫੇਰਨ ਪਲਟੀਐ/ (ਗੁ. 
ਰੀ੍. ੯੬੬)। ਗੁਰੂ-ਪਰੈਪਰਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ 
ਸਿਧਾਂਤਗਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੈਸਥਾਗਤ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਅਗਲੇ ਨੌਂ ਗੁਰੂ-- ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ 
ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ, ਗੁਰੂ 
ਹਰਿਰਾਇ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ 
ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ-- ਉਤਰੋਤਰ ਆਪਣਾ ਕਰਤੱਵ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ 
ਹਨ। ਪਰ ਦਸਮ-ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੌਤਿਕ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ 
ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੈਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ 
(ਗੁਰਬਾਣੀ) ਨੂੰ ਸਥਾਈ 'ਗੁਰੂ-ਪਦ” (ਵੇਖੋ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। 

ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਿਆਂ 
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ “ਗਉੜੀ ਕੀ ਵਾਰ” ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ 
ਹੈ- ਸ਼ਤਿਗ੍ ਪਰਖ ਅਗੰਮ /ਜਿਸ਼ ਅੰਦ/ਰੇ ਹਨਿ ਓਹ ਧਰਿਆ / 
ਸਤਗੁਰ ਨੌ ਅਪੜੇ ਕੇਇ ਨ ਸ਼ਕਈੰ /ਜਿਸ਼ ਵਲ /ਲੈਰਜ਼ਣ 
ਹਾ/ਨਿਆ / ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਖੜਗ ਹ/ਡੇ ਭਗ/ਤ ਹੋ #ਤ ਕਾਲ 
ਕੰਟਕੁ ਆ/ਨ /ਵਡਾ/ਨਿਆ/(ਗੁ. ਰੀ. ੩੧੨)। 

ਇਤਨੇ ਅਧਿਕ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ 
ਤੋਂ ਪਾਖੰਡੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਪਛਾਣ ਨਹੀ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਗੁਰੂ 
ਆਪ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ 
ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਪਾਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸਚੇ 
ਹੀ ਡੁਬੋਏਗਾ-- ਨਾਨਕ ਅੰਧਾ ਹੋਇ ਕੈ ਦਸੇ ਰਾਹੰ ਸ਼ਭਸ਼ ਮਹਾਏ 
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ਸ਼ਾਥੰ/ (ਗੁ. ਰੰ. ੧੪੦)। “ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ” ਵਿਚ ਪਾਖੰਡੀ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਦਸਿਆ ਗਿਆ 

ਹੈ- ਵਾ/ਇ/ਨਿ ਚੋਲੇ ਨਚ/ਨੈ ਗੁਰ / ਪੈਰ ਹਲ/ਇਨੈ ਫੈਗਨ੍ਹ 

ਸਰ/ ਉਡਿ ਓਡਿ ਰਾਵਾ ਝਾਟੈ ਪਹਇ/ ਵਧ ਲੌਕ ਹਸ਼ੈ ਘਰ 

ਲਗਏ/ ਰੌਟੀਆ ਕਾਰਣ ਪੁਗ/ਹਿ ਤਾਲ / ਆਪੁ ਪਛਾੜ਼/ਹਿ ਧਰਤ 

ਨਾ/ਲ਼/(ਗੁ. ਰੰ. ੪੬੫)। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਤਿ-ਅਧਿਕ ਲੋੜ 

ਅਤੇ ਮਹਾਨਤਾ ਦਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੋਂ 

ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਨਿਗੁਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 

ਉਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਰਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ 

ਨਿਗੁਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਲਰੀ ਭੂਮੀ ਵਾਂਗ ਦਸੀ ਹੈ 

ਜੋ ਕੁਝ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਮਰਥ ਹੈ-- ਕਾਲ/ਨ ਝੰਜਨਤ 

ਦੁਰਮਤਿ ਐਸਾ /ਨਿਗੁਠੇ ਕੀ ਨਨੈਸਾਣਾੀ/(ਗੁ. ਰੀ. ੧੨੭੫)। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਨਿਗੁਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ 

ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਵਰਗਾ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 

ਖੇਤ ਵਿਚ ਅਣਗੌਲਿਆ ਛਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੁਲਣ 

ਫਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਹ ਸੁਆਹ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ- 

ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਨ ਚੌਤਨ ਅਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਚੰਤਾ / ਛੁਟ /ਤਲਾ 

ਸੁਆੜ /ਜਉਂ ਸ਼ੰਵੇ ਅੰਦਰ ਥੰਤਾ/ ਖੋਤੇ ਅੰਦਾਨ ਛੁਟਿਆ ਕਹਾ 

ਨਾਨਕ ਸ਼ਓਂ ਨਾਹ/ ਫਲਆਹਿ ਫੁਲੀਆਹ ਬਪੁੜੇ ਭੀ ਤਨ 

ਵਿਚ ਸੁਆਹ /(ਗੁ. ਰੀ. ੪੬੩)। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ-ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ 

ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ-ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦਾ 

ਰੂਪ ਰਮ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਤਿਬਿੰਬਤ ਹੋਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਦਾ ਉਤਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਪਣਾ। ਦਸ 

ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ 

ਸ਼ਬਦ-ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ 'ਗੁਰੂ-ਪਦ” (ਵੇਖੋ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। 

ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 'ਗੁਰੂ” ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਮੈਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂ-ਸ਼ਬਦ ਸੈਕਲਿਤ ਹੈ। “ਆਸਾ ਕੀ 

ਵਾਰ” ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ 

ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਹੈ-- ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਂ ਜੰ ਆਪਣਾਂ ਤਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾ/ਹੇ। 

ਸੈਖੇਪ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 

ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰਬ ਪ੍ਰਮੁਖ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ 

ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ ਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀ' ਕਰ ਸਕਦੀ। 

ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਦੈਸ਼ਿਆ ਜਿਗਿਆਸੁ ਹੀ 
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ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਯਾਤ੍ਾ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ 

ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ । ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ' ਸੁੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ 
ਪਾਖੰਡੀ ਗੁਰੁ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ-ਸ਼ਬਦ 

ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ 

ਵਾਚਿਕ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭਵਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਰ 

ਸਕਣਾ ਸਰਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਕ ਪਰਪੰਚ ਕਰਕੇ ਹਰ 

ਪਾਸੇ ਅੰਧਕਾਰ ਹੀ ਐਧਕਾਰ ਵਿਆਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਧਕਾਰ ਨੂੰ 

ਪੁਕਾਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੈਸਾਰਿਕ ਸਾਧਨ ਰਾਹੀ' ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 

ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੈਂਕੜੇ 

ਚੰਨ ਚੜ੍ਹ ਪੈਣ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਜ ਉਦੈ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਤਨਾ 

ਚਾਨਣ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਗੁਰੂ 

ਤੋਂ ਬਿਨ ਅੰਧਕਾਰ ਹੀ ਐਧਕਾਰ ਹੈ-- ਜੰ ਸਉ ਚੰਦਾ ਉਗਵ/ਹਾ 

ਸੂਰਜ ਚੜ ਹਜ਼ਾਰ / ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੋਦਿਆਂ ਗੁਰ /ਬਨ ਘਰ 

%ਆੰਧਾਰ/(ਗੁ. ਰੋ. ੪੬੩)। 

ਗੁਰੂ-ਸ਼ਬਦ : ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿਚੋਂ ਉਚਰਿਆ 

ਸ਼ਬਦ, ਭਾਵ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ-ਸਿਖਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ 

ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ-- ਸ਼ਬਦ 

ਗਵਿ ਗਹਿਆ ਗੁਰ ਡੂ/ਮਿ ਮੁਰਾਰ / (ਗੁ. ਰੀ੍. ੧੧੧੨)। ਇਹ 

ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੁਆਰਾ ਆਵੇਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 

ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ- ਸੰਸਾ ਮੈ ਆਵੈ ਖਸ਼ਮ ਕਾ ਬਾਣਾ ਤੰਸ਼ੜਾ ਕਗੀੰ 

ਗਿਆਨੁ ਵੇ ਲਾਲੋ / (ਗੁ. ਰੀ. ੭੨੨)। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ 

“ਗਉੜੀ ਕੀ ਵਾਰ” ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਬਾਣੀਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ੁਦ ਉਚਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ- ਆੱਤਗਰਾ 

ਕਾ ਬਾਣਾ ਸ਼ਤਿ ਸ਼ਤਿ ਕੰਡੇ ਜਾਣਹੁ ਗੁਰਨਿਖਹ ਹ/ਰ ਕਰਤਾ 

ਆਪਿ ਮਹਹੁ ਕਢਾਏ /(ਗੁ. ਰੀ. ੩੦੮)। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ 

ਨੇ ਵੀ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ-- ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣਾ ਆਈ / 

ਤਿ/ਨ ਸ਼ਗਲਾੀ /ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈੰ/(ਗੁ. ਗੰ. ੬੨੮)। ਇਹ ਬਾਣੀ 

ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਚਾਰੀ ਗਈ ਹੈ-- ਹਉਂ ਆਪਹੁ 

ਝੀਲਿ ਨ ਜਾਣਦਾ ਮੈ ਕਹਿਆ ਸਭ ਹਕਮਆਾਓ ਜਾੀਊਂ /(ਗੁ. ਗੈ. 

੭੬੩)। ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ (ਸ਼ਾਚਾੰ ਝਾਣਾੰ ਆਠ ਆੰਮਤਾ 

ਧਾਰ/ ਜਿਨਿ ਪੀਤੀ ਤਿਸ਼ ਮੋਖ ਦੁਆਰ- ੧੨੭੫) ਅਤੇ 

ਅੰਮਿ੍ਤ ਬਾਣੀ (ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣਾ ਤਤ ਵਖਾਣਾ /ਗਿਆਨ 

ਧਿਆਨ ਵਿ/ਚ ਆਈ- ੧੨੪੩) ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

“ਓਅੰਕਾਰ” ਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 
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“ਓਅੰਕਾਰ” ਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ।ਮਹਾਪੁਰਖ 

ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੋਣ ਨਾੜੇ ਇਹ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਪਰਮਸੱਤਾ ਨਾਲ 

ਇਕਮਿਕ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੈ- ਬਾਣ? /ਸਰਲਂ 

ਲ7ਚਾਰਸਾੀ ਜੇ ਕੌ ਗੁਰਮ/ਖ ਹੋਇ / ਇਹ ਬਾਣ ਅਹਾਘਰਥ ਕਾ? 

/ਨੋਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਇ/(ਗੁ. ਰ੍੍. ੯੩੫)। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 

ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ 

ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੱਕੇ ਰੋਗੀ ਵਾਂਗ ਸਦਾ 

ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ-- ਜੰ ਤ/ਨੈ ਬਾਣ /ਵਸ਼ਨਿ ਜਾਇ/ 
/ਜਿਓਂ ਪਕਾ ਠੋਗਾ /ਵਲਲਾ/ਇ /(ਗੁ. ਰੋ. ੬੬੧)। 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਭਿੰਨ 
ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ (ਸ਼ਬਦ) ਅਭਿੰਨ ਹਨ- 

ਬਾਣਾ ਗਨ ਗੁਰ ਹੈ ਬਾਣ? /ਵ/ਚ ਬਾਣ? ਆੰਮਤ ਸ਼ਾਨ / 
ਗਾਰਬਾਣਾ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨੁ ਆਨ ਪਰਤਾਖ ਗੁਰੂ /ਨਿਸ਼ਤਾਗੋਂ / 
(ਗੁ. ਰੌ੍. ੯੮੨)। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 
ਤਿੰਨੋਂ ਅਭਿੰਨ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ 
ਨੂੰ ਅਭੇਦ ਕਿਹਾ ਹੈ-- ਵਾਹ ਵਾਹੁ ਬਾਣ? ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ /ਤਿਸ਼ 
ਜੰਵਡੂ ਆਵ੍ਰ ਨ ਕੇ/ਇ/(ਗੁ. ਰੀ੍ . ੫੧੫)। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ 
ਨੇ ਪੋਥੀ (ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ) ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੂਰ ਦਾ ਨਿਵਾਸ-ਸਥਾਨ 
ਦਸਿਆ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਵਿਚ ਵਸਿਆ ਕਿਹਾ ਹੈ- ਪੱਛ 
ਪਰਮੰਲਰ ਕਾ ਥਾਨੁ /(ਗੁ. ਰੈ. ੧੨੨੬)। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ 
ਸਾਰਾਂਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ-- /ਬੇਨ ਗੁਰ 
ਸ਼ਬਦ ਨ ਛੁਟੀਐ ਦੇਖਹੁ ਵ?ਚਾਰਾ / ਜੇ ਲਖ ਕਰਮ ਕਮਾਵਹਾ 
/'ਝ੍ਨ ਗੁਰ ਅੰਧਿਆਰਾ/(ਗੁ. ਰੀ. ੨੨੯)। 

ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ-ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇਕ ਏਕਾਕਾਰਤਾ ਕਰਕੇ 
ਹੀ ਦਸਮ-ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੰਨ 1708 ਈ. ਵਿਚ ਆਪਣੇ 
ਮਹਾ-ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 'ਗੁਰ-ਪਦਵੀ” (ਵੇਖੋ) 
ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੇਹ-ਧਾਰੀ ਗੁਰੂ-ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ 
ਸ਼ਬਦ-ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਵਧਾਰਣਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। 

ਗੁਰੂ-ਸੇਵਾ : ਗੁਰੂ” (ਵੇਖੋ) ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਗਿਆਸੂ 

ਪ੍੍ਰਕ ਅਤੇ ਪਥ-ਪ੍ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਥ-ਪ੍ਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ 
ਬਿਨਾ ਸਾਧਕ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ 
ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਪ੍ਰਤਿ ਸਾਧਕ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਪਾਰ 
ਨਿਸ਼ਠਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪ੍ਰੋਰਿਤ ਕਰਦੀ 
ਹੈ। 

ਗੁਰੂ-ਸੇਵਾ 

'ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ 
ਉਹ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਰਿਕ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ 
ਨੂੰ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਸੇਵਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ 
ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਕ-ਮਨ, ਇਕ-ਚਿਤ ਗੁਰੁ ਦਾ 

ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦੇ 
ਬਚਨ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮ ਕਰਨਾ 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ 

ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚੋਂ ਦੂਜੀ ਭਾਵ 

ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਅਥਵਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕ 

ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸੇਵਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 
ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰੀ ਗੁਰੂ 
ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਥਵਾ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਬ੍ਹਮ ਵਾਚਕ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ 
ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੀਰੀ ਗੁਰੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 
ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਵਰਣਨ 
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਗੁਰੂ-ਸੇਵਾ ਤਾਂ 
ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ 
ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਮਿ ਆਪਣਾ ਪਾਣ-ਧਨ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨ ਤਕ 
ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ- ਆਨੈਕ ਭਾਮੰਤ ਕਾਰੈ ਸ਼ੋਵਾ ਕਠੰਐ/ ਜਊ 
ਪ੍ਰਾਨ ਧਨ ਆਗੀ ਧਨੀਆ / ਪਾਨ? ਪਾ ਕਰਉਂ ਤਾਨ ਅ/ਭਮਾਨੁ / 
ਅਨੇਕਾ ਬਾਰ ਜਾਈਐ ਕੁਰਬਾਨ /(ਗੁ. ਰੀ. ੩੯੧)। ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸੇਵਾ ਕੀਤਿਆਂ ਸਾਧਕ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਬਿਰਤੀ 
ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਹੀ 
ਪਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਸਾਰ-ਸਾਗਰ ਤੋਂ 
ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ-- ਗਾਰ ਕਾ ਸਵਾ ਸ਼ਦਾ ਸਖ 
ਪਾਏ / ਸੰਤਾ ਸੰਗਤ ਨ/ਲੈ ਹਨ ਗੁਣਾ ਗਾਏ/ ਨਾਮੇ ਨਾ$/ ਕਰੇ 
ਵਚਾਰ / ਆਪ ਤਰੈਂ ਕੁਲ ਓਧਰਣਹਾਰ/(ਗੁ. ਰੀ. 3੬੨) | 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਸ ਦੀ ਗੱਲ 
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਪ੍ਸੈਨਤਾ ਪੂਰਵਕ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰ ਦੀ 
ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਧਕ ਦੇ ਕਰਮਾਂ 
ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਿਸਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਖੇਤਰ 
ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ- ਗੁਠ ਕ7 ਸ਼ੋਵਾ ਸ਼ੋ ਕਰੇ 
ਜਿਸ ਆਪ ਕਰਾਏ / ਨਾਨਕ /ਨ੍ਰ ਦੇ ਛੁਟੀਐ ਦਰਗਹ ੫/ਤ 
ਪਾਏ/(ਗੁ. ਰੈ. ੪੨੧)। 

ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 



ਗੁਰੂ-ਸੇਵਾ 

ਨਿਸਫਲ ਅਤੇ ਨਿਰਾਧਾਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ 

ਵਿਚ ਗੁਰੂ/ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ 

ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ- ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ੇਵਹ ਸੰਕ ਨ ਕਨੰ/ ਆਸ਼ਾ 

ਮਾਹਿ ਨਿਰਾਸ਼ ਰਹਨਜੇ / ਸੰਸਾ ਦੁਖ /ਝੈਨਾਸ਼ਨੁ ਸੰਵ੍ਹ /ਫ/ਨਿ 

ਬ੍ਹ/ਇ਼ਿ ਰੰਗ ਨ ਲਾਇਆ/(ਗੁ. ਰੰ. ੧੦੪੩)। 

` ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੋਂ 

ਲਾਭਾਂ ਵਲ ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਸੈਕੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ 

ਲਾਭ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਨ, ਭੌਤਿਕਤਾ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਆਤਮਿਕ 

ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੋਖ-ਦੁਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 

ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕ-ਗਿਆਨ 

ਅਥਵਾ ਪੂਰਣ-ਚੇਤਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਲ ਦੇ 

ਪ੍ਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ ਅਥਵਾ ਗੁਰਮਤਿ-ਭਗਤੀ 

ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ' ਬਿਨਾ ਅਨੌਕ ਯਤਨ 

ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। 

ਸਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ ਮਹਾ-ਨਾਇਕ ਦਾ 

ਸੈਯੋਗ-ਸੁਖ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਹੁਤ 

ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੀਵਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਦਾ 

ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਚਰਿਤ੍ਰ ਵਿਚ 

ਸੁੰਦਰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ-- ਗਾਰ ਸੇਵਾ ਸੁਖ ਪਾਈਆ 

ਹਰ ਵਰ ਸ਼ਹਜਿ ਸੰਗਾਨੁ / ਸਚ ਆਣ /ਮਰ ਸੋਜੜਾ ਗੂੜਾ 

ਹੋਤ ਪਿਆ / ਗੁਰਨੁ/ਖ ਜਾ/ਣਿ /ਨੈਵਾਣੀਆੰ ਗੁਰ ਮੋਲੀਂ ਗੁਣ 

ਚਾਰ /(ਗੁ. ਰੀ. ੫੮)। 

ਅਸਲ ਸੇਵਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨ 

ਜਾਏ, ਅਰਥਾਤ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤ ਅਥਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਹੋ ਜਾਏ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧਕ ਉਤੇ 

ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸੈਸਾਰਿਕ ਕਸ਼ਟ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ, ਹਰ 

ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ-- ਸ਼ਾ ਸੈਵਾ ਕੀਤੀ ਸ਼ਫਲ ਹੈ 

ਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨੁ ਮੰਨੋ /ਜਾ ਗ਼ੰਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨੁ ਮੰਨਿਆ 

ਤਾ ਪਾ੫ ਕਸੰਮਲ ਭੰਨ /(ਗੁ. ਰੀ. ੩੧੪)। 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਧਰਮ-ਆਗੂ ਦੀ 

ਬਾਹਰਲੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰਲੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ 

ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਮਹਾਨ ਨਿਖਾਰ ਨੂੰ 

ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਹਾਇ ਵਾਲੀ ਪੋਥੀ 

ਪਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਅਜਿਹੇ ਸਾਧਕ ਦੇ ਚਰਣਾਂ 

ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 

ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਕੁਲ, ਇਥੋਂ ਤਕ 

ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ- ਜੋ ਸੰਤਿਗ੍ਰ ਸੰਵਾਹਿ 

ਆਪਣਾ ਭਾਈ /ਤਿਨ ਕੰ ਹਉਂ ਲਾਗਓ ਪਾਇ / ਜਨਮੁ ਸਵਾਗੀ 

ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਕੁਲ ਭਾ ਲਈ ਝਖਸ਼ਾਏ/(ਗੁ. ਰੀ. ੬੩੯)। 

ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਹਾਇ ਵਾਲੀ ਪੋਥੀ : ਇਹ ਪੋਥੀ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 

ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਗੁਰੁ ਹਰਿ ਸਹਾਇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੋਢੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਸ 

ਸੁਰਖਿਅਤ ਸੀ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਮੀਣਾ ਗੁਰੂ-ਪਰੈਪਰਾ ਦੇ ਸੋਢੀ 

ਜੀਵਨ ਮੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ (ਗੁਰੂ) ਹਰਿ ਸਹਾਇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 

ਸੈਮਤ 1899 ਬਿ. ਵਿਚ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ 

ਪੋਥੀ ਅਤੇ ਇਕ ਮਾਲਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਤੋਂ ਬਾਦ ਗੁਰੂ-ਘਰ 

ਦੇਵ ਦੇ ਗੁਰੂ-ਪਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵੇਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ 

ਪਿ੍ਥੀ ਚੰਦ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੋਤਾਨ ਨੇ ਹਥਿਆ ਲਈਆਂ ਅਤੇ 

ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪਿ੍ਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਰਹੀਆਂ। 

ਪਰ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਪੋਥੀ ਸੈਨ 1970 ਈ. ਵਿਚ ਸੋਢੀ-ਗੁਰੂ 

ਜਸਵੰਤ ਸਿਘ ਤੋਂ ਰੇਲ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਉਦੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ 

ਜਦੋ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਪੰਜਵੀ' ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਅਵਸਰ 

ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਲਸਰੂਪ, ਵਰਤਮਾਨ ਗੱਦੀਦਾਰ ਸੋਢੀ ਹਰੇਸ਼ ਸਿੰਘ 

ਹੁਣ ਇਸ ਪੋਥੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਸ ਸਕਦੇ । 

ਇਸ ਪੋਥੀ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸ. ਜੀ. ਬੀ. ਸਿੰਘ 

ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ 'ਪ੍ਾਚੀਨ ਬੀੜਾਂ” ਵਿਚ ਵਿਵਰਣ ਦਿੱਤਾ 

ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਜਨ ਵਲੋ” ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ 

ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸ. ਜੀ. ਬੀ. ਸਿੰਘ ਦੀ 

ਟਿੱਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਵਸਤ ਰੂਪ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। 

ਸ. ਜੀ. ਬੀ. ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸੈਨ 1960 ਈ. ਵਿਚ 

ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਪੋਥੀ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 

ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਫੋਟੋ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਇਸ ਪੋਥੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿੱਕੇ- 

ਵੱਡੇ ਲੇਖਾਂ/ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੱਤਰ-ਪਤ੍ਰਿਕਾਵਾਂ ਵਿਚ 

ਛਾਪੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ“ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲੇਖ 'ਪ੍ਰਕਾਸ਼' 

(22-8-1971) ਵਿਚ ਛਪਿਆ ਅਤੇ ਆਖੀਰਲਾ ਵੈਰਵਾ 

“ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ” (ਭਗਤਬਾਣੀ ਭਾਗ) 

(ਮਾਰਚ 1990) ਦੇ ਅੰਤ ਉਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 



ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ (ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ) 

ਸਾਮਗੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਵਰਤੀ ਲੇਖਕ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ 
ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਤੱਥ ਉਘੜਦੇ ਹਨ, 

ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਲੀ ਬਾਣੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ 
ਇਕ ਤੋ' ਵੱਧ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ 
ਵਿਚਲੀ ਸਭ ਤੋ ਆਖੀਰਲੀ ਲਿਖਤ (ਅਤੇ ਲਿਖਾਰੀ) 
ਮਿਹਰਬਾਨ (ਮੀਣਾ) ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਨਾਲ ਸੈਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ 
ਹੈ। 

ਇਸ ਵਿਚਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੰ ਥ ਸਾਹਿਬ 
ਵਿਚ ਸੈਕਲਿਤ ਉਸੇ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਠਾਂਤਰ ਹਨ। 
'ਮੂਲ-ਮੰਤ੍ ' ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ 
ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਲੀ 
ਪੁਰਾਣੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ/ਮਾਤ੍ਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ 
ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ/ਮਾਤ੍ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰ ਤਕ 
ਸਮਾਨਤਾ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ 
ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਤੋ' ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੈਕਲਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਕੁਝ ਬਾਦ ਦਾ। 

ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਿਖਾਰੀਆਂ 
ਦੁਆਰਾ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਬਾਣੀ ਅਨਿਯਮਿਤ ਢੰਗ 
ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੈਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ 
ਸਾਮਗ੍ੀ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰੇ ਜਾਂ ਪੋਥੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੈਪਾਦਨ 
ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਸ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕਾਲਾਂਤਰ 
ਵਿਚ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲਗ ਗਈ 
ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੰ ਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮਾਨ 
ਵੰਡੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲੋਭ ਵਸ ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਧੂ 
ਬਾਣੀ/ਸਾਮਗ੍ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ। 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ (ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ) : 
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਾਰੇ 
ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਸਮਝ ਲੈਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੰਥ ਦੇ ਬਾਣੀਕਾਰ ਸੰਤ ਸਨ, ਸ਼ਾਸਤ੍ਕਾਰ 
ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਰਹੱਸ-ਅਨੁਭਵ 'ਤੇ 
ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਵਿ-ਸਤਿ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਤ੍-ਸਤਿ ਨਹੀਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 
ਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਵਿਵਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 
ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੇਵਲ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਸੰਬੰਧੀ 
ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਅੰਕਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਸਤਾਰ 

ਗੁਰੁ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ (ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ) 

ਦੇ ਡਰ ਤੋ ਇਥੇ ਪੂਰਣ ਵਿਵਰਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, 
ਹਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸੈਖਿਪਤ ਸੈਕੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਅਵਿਕਤ ਜਾਂ ਨਿਰਗੁਣ 
ਸਰੂਪ ਦਾ ਪ੍ਤਿਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ 
ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾ ਅਤੇ ਸੈਸਕਾਰ ਯੁਗ ਦੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ 
ਅਨੁਸਾਰ ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਜਾਂ ਸਗੁਣ-ਬ੍ਹਮ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ 
ਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬ੍ਹਮ-ਨਿਰਪੂਣ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ 
ਅਵਿਅਕਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਨਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ 
ਇਹ ਨਿਰੂਪਣ ਯੁਗ-ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਨਵੀਨ ਅਤੇ 
ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ 

ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੀਕ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਬਾਣੀਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰ-ਗ੍ਰਾਹੀ 
ਲੌਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਕਸੌਟੀ 
ਉਤੋਂ ਪਰਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਚਲਿਤ ਪਾਖੰਡ ਪੂਰਣ 
ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੈਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਚਾਰਿਕ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ। 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਅਰੂਪ ਅਤੇ ਨਿਰਗੁਣ 
ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕ੍ਰਿਆਹੀਨ ਨਹੀਂ, ਕਰਤਾ-ਪੁਰਖ ਅਤੇ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ 
ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ, ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਣ-ਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ 
ਓਅੰਕਾਰ, ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ, ਨਿਰਭੈ, ਨਿਰਵੈਰ, ਅਜੂਨੀ ਅਤੇ 
ਲਾ-ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ।ਉਹ ਕਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋ' ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸਤਿਨਾਮ 
ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋਤਿ-ਸਰੁਪ, ਨਿਰੰਜਨ, ਸੁੰਨ ਅਤੇ 
ਅਗੈਮ-ਅਗੋਚਰ ਹੈ। ਉਹ “ਇਕ” ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਣਨ ਤੋਂ 
ਪਰੇ ਅਤੇ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹੀ ਕੁਝ 
ਹੈ, ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਤਰਕ-ਵਿਤਰਕ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ 
ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਖਣਾ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ 
ਹੈ। 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਰਮਾਰਥਿਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 
ਉਸ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਸੱਤਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਤਿਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਇਥੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਅਕਤ ਜਾਂ ਸਗੁਣ ਰੁਪ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਗੁਣ ਰੂਪ ਸਗੁਣੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ 
ਰੂਪ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੇਂ ਇਹ ਸਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਦਾ ਹੀ ਆਭਾਸ 
ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਰੂਪ 
ਹਨ-- (1) ਨਨੇਰਗਨੁ ਆਮ੫ ਸ਼ਰਗੁਨੁ ਭਾ ਓੀੰ/ ਕਲਾ ਧਗੰਡਿ 
ਨਨ ਸ਼ਗਲਨ ਮਹ /(ਗੁ. ਰੀ. ੨੮੭) ; (2) ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ 



ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾਹਿਬ (ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ) 

ਆ /ਨੇਰਗਨ ਸ਼ਰਗਨ ਏਕ /(ਗੁ. ਰੰ. ੨੫੦)। 

ਸਿ੍ਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ 

ਅਤੇ ਬਾਦ ਦਾ ਸਗੁਣ। ਇਹ ਸਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਤੋ ਉਤਪੰਨ ਹੋ 

ਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਆਰੋਪਣ ਮੁੱਖ 

ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਵਨਾਮਈ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਵਿਚ 

ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੱ ਬਹੁਤ 

ਦੂਰ ਅਤੇ ਇੰਦੀਆਂ ਤੋਂ' ਪਰੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 
ਬਾਣੀਕਾਰ ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀ-ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਿਕ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਠੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 

ਅਧੀਨ ਬ੍ਹਮ ਨਾਲ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 

ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਗੁਣ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਥੂਲ ਅਤੇ ਇੰਦੀਆਂ 
ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਚਿਤ੍ਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 

ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀ ਕੀਤਾ। 

ਇਥੇ ਇਕ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰਖਣ ਵਾਲੀ 

ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੌਧਿਕ 

ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਗਤ 

ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 

ਪ੍ਰਬਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਤਿ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 

ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿਦਤ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ , ਉਸ ਨਾਲ 

ਆਪਣੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਵਾਤਮਕ ਸੈਬੋਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ 

ਲਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਿਰਾਕਾਰ ਤੋੱ 

ਸਾਕਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਥੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 

ਬ੍ਹਮ ਦੇ ਤਾਤਵਿਕ ਵਿਵੇਚਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੇ 

ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਗੁਣ, ਨਿਰਾਕਾਰ, ਨਿਰਲਿਪਤ, ਨਿਰੈਜਨ ਹੀ 

ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਹਮ ਸੇਬੋਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਮਾਰਥਿਕ 

ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 

ਅਨਭੂਤੀ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਉਤੇ ਪਰਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੇ 

ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਖਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬ੍ਹਮ- 

ਨਿਰੂਪਣ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ 

ਨਹੀ ਅਪਣਾਉਂਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਅਧਿਕਤਰ 

ਉਪਨਿਸ਼ਦਿਕ, ਰਹੱਸਾਤਮਕ ਅਤੇ ਭਾਵਾਤਮਕ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ 

ਹੋਈ ਹੈ। 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ 

ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਬੰਧੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਪਣੇ 

ਪੂਰੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ, ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹ 

ਅਦੈਤਵਾਦ ਦੇ ਨਿਕਟ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ, 

ਸੰਤ ਸਾਧਕ ਤੱਤ੍-ਵਿਵੇਚਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ (ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ) 

ਲਈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਗਿਆਨ ਮਹੱਤਵਹੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ 

ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿਚ ਅਨੁਪਯੋਗੀ ਸੀ। ਬਿਖਮ 

ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਰਾਹੀ' ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਦੇ ਇਕੇਸ਼ਵਰਵਾਦੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਧਾਰ-ਸ਼ਿਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਉਤੇ 

ਵੱਖ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕ ਤੱਤ ਆਤਮ-ਅਨੁਭੂਤੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ 
ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਪੂਦਾਇ 

ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਨ ਹੋ ਕੇ ਸਰਬ-ਗ੍ਰਾਹੀ ਅਤੇ ਸਰਬ-ਪ੍ਿਯ ਬਣ 

ਸਕਿਆ ਹੈ। 

ਜੀਵਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ 

ਦਾ ਮੁਲ ਆਧਾਰ ਸ਼ਾਸਤ੍੍ ਨਹੀਂ, ਆਤਮ-ਅਨੁਭੂਤੀ ਹੈ। ਉਹ 

ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। 

ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਅਦ੍ੰਤਤਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਣ 
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਬੈਧ ਉਪਨਿਸ਼ਦਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ 

ਬਹੁਤ ਸਮਾਨਤਾ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਅਵਿਦਿਆ ਕਾਰਣ ਜੀਵਾਤਮਾ 

ਭਰਮ-ਵਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮਝ ਲੈੱਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ 

ਬੈਧਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਯਥਾਰਥ 

ਰੂਪ ਨੂੰ ਭੁਲ ਕੇ ਤੁਛ ਸੈਸਾਰਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੋ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿਚ ਆਤਮਾ ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਹੈ, ਪਰ 

ਹਰ ਇਕ ਜੀਵ ਦਾ ਅੰਤਹਕਰਣ, ਪ੍ਵਿੱਤੀਆਂ, ਅਨੁਭਵ, 

ਸੈਸਕਾਰ, ਕਰਮ ਅਤੇ ਕਰਮ-ਫਲ ਚੂੰਕਿ ਅਲਗ-ਅਲਗ ਹੁੰਦੇ 

ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੀਵ ਵੀ ਅਨੰਤ ਹਨ ਅਤੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ 
ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਕਟੇ ਬਿਨਾ ਅਨੌਕਤਾ 

ਦੀ ਪ੍ਤੀਤੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜਦ ਤਕ ਅਨੌਕਤਾ 

ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਦ ਤਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਅਤਾ ਦੀ 

ਪ੍ਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ 

ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ 

ਅਤੇ ਰਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵ ਅਲਪੱਗ ਅਤੇ ਪਰਵਸ 

ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਜੀਵ 

ਨਿੱਤ, ਸ਼ੁੱਧ-ਬੁੱਧ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਸੰਬੈਧ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ 

ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਚ ਹੀ ਏਕਤਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਰ੍ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ 

ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲ ਭੋਗਣ ਲਈ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨ 

ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਅਵੱਸ਼ ਧਾਰਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 84 
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ਲੱਖ ਯੋਨੀਆਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ 

ਯੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮਨੌਂਖ ਦੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਰਬ-ਪ੍ਮੁਖ ਅਤੇ 

ਸਰਬ-ਸੇਸ਼ਠ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮਨੁਂਖ ਜਨਮ ਦੁਰਲਭ 

ਹੈਂ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੁੜੇ ਮਨੌਖ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ 

ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਮਨੋਂ ਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਮਨਮੁਖ” ਕਿਹਾ 

ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ 'ਗੁਰਮੁਖ” ਹੈ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਚਰਿਤ੍ਰ ਰਾਹੀਂ ਉਦਾਰ 

ਮਾਨਵ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ 

ਵਿਅਕਤੀ ਹਰ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਲ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ 

ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਵ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਸਚ ਤਾਂ ਇਹ 

ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਹੀ ਮਾਨਵਤਾ 

ਦੇ ਉੱਧਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਕ-ਮਾਤਰ ਉਪਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਗੰਥ ਵਿਚ ਸਿ੍ਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚੈਤਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਕ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਉਪਾਦਾਨ 

ਕਾਰਣ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਮਿਤ ਕਾਰਣ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਉਸ 
ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਦਾ 

ਰਚਨਾ-ਕਾਲ ਅਗਿਆਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਸਮਰਥ 

ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ। ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੰਨ ਜਾਂ 
ਅਫੁਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੀਲਾ ਵੇਖਣ 
ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਨੰਤਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ 
ਰਚੈਤਾ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਉਹ 

ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਚਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ 

ਆਪ ਵਿਚ ਸਮੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਿਲੀਨਤਾ ਦੇ ਸਹੀ 

ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਤਿ 

ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਤਿ ਵੀ। ਇਸ ਜਗਤ ਦਾ ਮੂਲਾਧਾਰ 

ਤੱਤ੍ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੂੰਕਿ ਸੱਚਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜਗਤ ਸੱਚਾ ਹੈ- 

(1) ਆਪਿ ਸਤਿ ਕੀਆ ਸਭ ਸਤਿ /(ਗੁ. ਰੀ. ੨੮੪) : (2) 
/ਇਹ ਜਗ ਸ਼ਚੈ ਕ7 ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸਚੇ ਕਾ /ਵਾ/ਚ ਵਾਲ਼ / (ਗੁ. 

ਰੀ. ੪੬੩)। ਪਰ ਇਹ ਸਤਿਅਤਾ ਪਰਮਾਰਥਿਕ ਸਤਿਅਤਾ 

ਨਹੀਂ, ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਸਤਿਅਤਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਰਥਿਕ ਸਤਿ ਤਾਂ 

ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ । ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਜਗਤ “ਅਸਤਿ” ਹੈ। 

ਅਸਲੋ' ਇਹ ਜਗਤ ਨਸ਼ਵਰ, ਮਿਥਿਆ, ਛਿਣ-ਮਾਤਰ ਅਤੇ 

ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਵਾਂਗ ਅਸਥਾਈ ਹੈ-- (1) ਜਗ ਰਚਨਾ 

ਸਭਾ ਝੂਠ ਹੈ ਜਾਨੇ ਲੰਹ ਨੇ ਤਾ / ਕਹੁ ਨਾਨਕ /ਥੈਰ ਨਾ ਰਹੇ 
/ਜਉ ਬਾਲੂ ਕੀ ਭੰਡਿ /(ਗੁ. ਰੀ. ੧੪੨੮) : (2) ਦੁਨੀਆ 

੭ਕਾਆ ਫਾਨਨੈ ਤਹਕੀਕਾ /ਦਿਲ ਵਾਨ?/(ਗੁ. ਰੀ. ੭੨੧)। 

ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ (ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ) 

ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਇਆ 

ਸਿਧਾਂਤ ਅਦੈਤਵਾਦ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹਟਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਤੱਤ੍ਰ ਵਿਚ ਤੱਤ੍ਰ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ 

ਹੈ। ਜਗਤ ਅਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਸੰਪੂਰਣ ਸੈਬੈਧ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ 

ਹਨ। ਮਾਇਆ ਅਸੀਮ, ਵਿਭਚਾਰੀ, ਦੁੰਸ਼ੀ ਅਤੇ 

ਵਿਘਨਕਾਰਿਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਾਂਗ ਇਹ 
ਅਧਿਆਤਮ ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ ਵਾਧਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ 
ਸੁਤੰਤਰ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸੈਸਾਰ 
ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਇਸ ਦਾ ਸਮਸ਼ਟੀ ਰੂਪ 

ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਅਸ਼ਟੀ ਰੂਪ। ਇਸ ਦਾ ਮਨ ਨਾਲ ਬੜਾ 

ਨਿਘਾ ਸੈਬੰਧ ਹੈ। ਮਨੋਵਿਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਸੈਤਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ 

ਕੇਵਲ ਇਸ ਦਾ ਰਚੈਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ 
ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ 

ਸਿੱਖ-ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਆਪਣੇ 

ਕਾਦਰ ਰਾਹੀ ਨਿਰਮਿਤ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੱਚੀ, ਪਰ 

ਪ੍ਰਭੂ ਆਸ਼੍ਰਿਤ ਅਜਿਹੀ ਵਿਸਮਾਦਪੁਰਣ ਸੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਦੀ ਵਿਆਪਤੀ ਦਾ ਖੇਤਰ, ਬੈਠਣ ਲਈ ਤਖ਼ਤ, ਪੂਜਾ ਲਈ 

ਆਰਤੀ ਦੀ ਸਾਮਗ੍ੀ ਅਤੇ ਮਨੋਰੈਜਨ ਲਈ ਰਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 
ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ 
ਸਾਂਖ੍ਯ-ਮਤ ਦੀ ਪ੍ਕ੍ਹਿਤੀ ਨਾਲੋਂ ਸਰਬ-ਪ੍ਮੁਖ ਭਿੰਨਤਾ ਇਹ 

ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ-ਆਸ਼੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਂਖ੍ਯਵਾਦੀ ਪੁਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ 
ਵਿਪਰੀਤ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ 

ਇਕਮਿਕਤਾ ਜਾਂ ਪੂਰਣ-ਲੀਨਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ 

ਹੈ। ਜਦ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਥ ਦੇ ਬਾਣੀਕਾਰ 
ਬੇਕੁੰਠ-ਗਵਨ ਵਾਲੀ ਮੁਕਤੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀ ਰਖਦੇ 

ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਮੁਖ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਮੰਗ ਬੈਕੁੰਠ ਵਾਲੀ 

ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ 

ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰੈਤ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 

ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਛ ਜਾਂ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਅਸਲੋਂ ਅਦੈਤ ਅਵਸਥਾ 

ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਨੁਸਾਰ “ਮੁਕਤੀ” ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕਤੀ 

ਬਾਹਰਲੇ ਕਰਮ-ਕਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਪਰਮ-ਆਵੱਸ਼ਕ ਹੈ 
ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ 

ਹੈ। ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ-ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ-ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਭਾਉ-ਭਗਤੀ ਦਾ 

ਮੁਕਤੀ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦਾ 



ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ (ਅਧਿਐਨ-ਪਰੈਪਰਾ) 

ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਸਾਧ-ਸੈਗਤਿ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਮੁਕਤੀ ਲਈ 

ਆਧਾਰਭੂਤ ਆਵੰੱਸ਼ਕਤਾਵਾਂ ਹਨ। 

ਮੁਕਤੀ ਮਰਣ ਉਪਰੈਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ 

ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਿਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 

ਸੈਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਧਕ ਨੂੰ “ਜੀਵਨ-ਮੁਕਤ” 

ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀਵਨ-ਮੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ 

ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਣਾ 

ਮੁਕਤੀ-ਪਰੈਪਰਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੀ 

ਮੌਲਿਕ ਦੇਣ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਯੁਗ ਵਿਚ ਵੀ ਤੁਸਤ ਅਤੇ 

ਪੀੜਿਤ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੀਵਨ-ਮੁਕਤ 

ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਪੁਰਸ਼ 'ਗੁਰਮੁਖ' ਅਸਲ ਵਿਚ 

ਜੀਵਨ-ਮੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਉਜਲਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ (ਅਧਿਐਨ-ਪਰੈਪਰਾ) : ਮਾਨਵ 
ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਧਾਰ ਲਈ ਸੈਚਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਰਤਨਾਕਾਰ 

ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਅਤੇ ਮਨਨ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਸੈਪਾਦਨ ਕਾਲ ਤੋ 

ਹੀ ਅਧਿਐਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸੌ 

ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 

ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਵੱਧਦੀ 

ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੋਬੈਧੀ ਉਪਲਬਧ ਸਾਹਿਤ ਦਾ 

ਗੰਭੀਰਤਾ ਪੂਰਵਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 

ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਗੀ੍ਥ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਅਤੇ 

ਨ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਧਾਰਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਿਤ ਅਧਿਐਨ 

ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ-ਵੱਖਰਾ ਅਧਿਐਨ ਹੋਣਾ ਸੈਭਵ 

ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 

ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਧਰਮ ਸੋਬੰਧੀ 

ਹੀ ਪ੍ਵਚਨ ਸੈਕਲਿਤ ਹਨ। ਇਥੇ ਜਿਸ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਚਿੰਤਨ 

ਨੂੰ ਪ੍ਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਹੀਂ, 

ਅਨੁਭੂਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਧ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, 

ਜੀਵਨ-ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਧਾਰ 

ਅਨੁਭੂਤੀ ਹੈ ਜੋ ਧਰਮ-ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਪ੍ਤਿਫਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 

ਭਾਉ-ਭਗਤੀ , ਸਾਧ-ਸੈਗਤਿ, ਨਾਮ-ਸਾਧਨਾ, ਕਿ੍ਪਾ, ਸਹਿਜ- 

ਰੀ੍ਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ 

ਦਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਐਨ ਕੋਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ 

ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ (ਅਧਿਐਨ-ਪਰੈਪਰਾ) 

ਵਿਸ਼ੇ ਬਣੇ ਨਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ , ਸਗੋਂ ਪਰਸਪਰ ਸੈਬੰਧਿਤ ਅਤੇ 

ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹੋ ਕੇ ਚਲਦੇ ਹਨ। 
ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ 

ਰਹੱਸਾਤਮਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵਿਚ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਗਹਿਨਤਾ 

ਅਤੇ ਨੀਰਸਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲੋ' ਯੁਗ ਦੀਆਂ 

ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਅਨੁਕੂਲ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਤੱਤ੍ਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ 

ਚਾਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਇੰਜ ਗਲੇਫ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ 

ਦੀ ਸਾਰੀ ਨੀਰਸਤਾ ਅਤੇ ਦੁਰੂਹਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 

ਦਰਸ਼ਨ ਨਿਰਾ ਪੁਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀਵਨ-ਦਰਸ਼ਨ 

ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਦੋ ਕਾਲਾਂ 

ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ 1900 ਈ. ਤੋ' ਪਹਿਲਾਂ 

ਤਕ ਅਤੇ ਦੂਜਾ 1990 ਈ. ਤੋ' ਬਾਦ ਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਵਾਰ 

ਪੂਰਵ-ਕਾਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਕਾਲ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਪੂਰਵ-ਕਾਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਾਣੀਗਤ ਜਾਂ 

ਸ਼ਬਦਗਤ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰੁ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ 

ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਪਿਰਤ ਜਨਮਸਾਖੀਆਂ ਤੋਂ' ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 

ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੋਰਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ 

ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ 

ਆਧਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਮਸਾਖੀਆਂ ਵਿਚਲਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 

ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵਿਧੀਵਤ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਇਹ ਅਸਲੋ' ਪਰਮਾਰਥ ਦਸਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸੈਗ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਅਧਿਕ ਵਿਸਤਰਿਤ ਰੂਪ 

ਸੋਢੀ-ਮਿਹਰਬਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀਆਂ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਨਮਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਸੈੱਚੀਆਂ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ 

ਟੀਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸੋਢੀ ਹਰਿਜੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਰਚਨਾਵਾਂ 'ਗੋਸ਼ਟਾਂ 

ਮਿਹਰਬਾਨ ਜੀ ਕੀਆਂ” ਅਤੇ 'ਸੁਖਮਨੀ ਸਹੈਸ੍ਰਨਾਮ ਪਰਮਾਰਥ” 

ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਦਾ 

ਵਿਸ਼ਲੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਢੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ 

ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਸੰਬੈਧੀ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰਖਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ 

ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਤ ਅਨੁਯਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਪੰਜਵੇਂ 

ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਛੇਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨ ਮੰਨ ਕੇ 

ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਆਪਣੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਗੱਦੀ 

ਦੇ ਪ੍ਭਾਵ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਵਤਾਰਵਾਦ 

ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ 

ਸਾਧਨਾਤਮਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਰਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 

ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰਗੁਣ ਅਤੇ ਸਗੁਣ ਦੇ ਬੇਮੇਲ ਤੱਤ੍ਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ 
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ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਿਧਾਂਤ-ਪੱਧਤੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ 
ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਨਿਰਾਧਾਰਤਾ ਕਾਰਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ 

ਵਸਤੂ-ਨਿਸ਼ਠ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਥਾਂ ਭਰਮਾਤਮਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ 
ਧੁੰਦਲਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ 

ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਾਂ ਟੂਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ 

ਪ੍ਮੁਖ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਸ਼ਬਦ-ਬਿੰਦੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ, ਗੁਰਸਿੱਖ, 

ਗੁਰਸਿੱਖੀ, ਗੁਰਮੁਖ, ਮਨਮੁਖ, ਸਾਧਸੈਗਤਿ, ਗੁਰਸਿੱਖ-ਪੀਤ, 

ਸ਼ਬਦ-ਸੁਰਤਿ, ਭਾਉ-ਭਗਤੀ, ਪਿਰਮ-ਪਿਆਲਾ ਆਦਿ ਦਾ 

ਗੰਭੀਰ, ਤਰਕਪੁਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੁਸ਼ਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ 

ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਚੂੰਕਿ ਗੁਰੂ-ਘਰ ਦੇ ਇਕ 
ਪ੍ਰਮੁਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰ ਵਕਤਾ ਰਾਹੀ' ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ 

ਇਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਪਰੈਪਰਾ 
ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ 'ਗੁਰਬਾਣ ਦੀ ਕੁੰਜੀ” 

(ਵੇਖੋ) ਹੋਣ ਦਾ ਗੌਰਵ ਆਪ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕੀਤਾ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤੋਂ ਉਪਰੈਤ ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ-ਪੱਧਤੀ 

ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਈ ਮਨੀ 

ਸਿੰਘ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੀ 

ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਭਰਪੂਰ 

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਦਾ ਸੈਕਲਨ 
ਭਾਈ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਚੌਨੀਓਟੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਤ ਅਤੇ ਭਾਈ 

ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਨਮਸਾਖੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ 
ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ-ਪੱਧਤੀ ਗਿਆਨੀ-ਪ੍ਣਾਲੀ ਕਰਕੇ 

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ-ਪੱਧਤੀ ਦੀ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ 

ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਖਦੇ ਸਨ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਾਸੀ ਜਾਂ ਨਿਰਮਲ ਸੌਤਾਂ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ 
ਪ੍ਭਾਵ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਸੋਢੀਆਂ ਵਾਂਗ 
ਕਿਸੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਮੋਹ-ਵਸ ਅਰਥਾਂ 

ਦਾ ਅਨਰਥ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਟੀਕੇ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ 

ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਧਾਰਣ ਜਨਤਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੀ 

ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਯੁਗ ਵਿਚ ਟੀਕਾਕਾਰੀ ਦੀ ਜੋ ਸਰਲ, ਸੁਬੋਧ 

ਪਰੋਪਰਾ ਚਲੀ, ਉਹ ਅਸਲੋ' ਇਸੇ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਸਰੂਪ 
ਹੈ। - 
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ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋ' ਬਾਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ 

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਧਿਕਤਰ ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ 

ਕੀਤਾ। ਉਦਾਸੀ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ (ਵੇਖੋ) ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ-ਮਤ ਦਾ ਹੀ 

ਇਕ ਅੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਦੁਆਰਾ ਚਾਰ 

ਧੂਣਿਆਂ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਵਿਸ਼ਵਸਤ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਤਿਸ਼ਠਾ 
ਨਾਲ ਇਸ ਮਤ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਰੁਚੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ। 

ਹਸਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗੌੜ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ 

ਜਾਤਿ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਮਤ-ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਅਲਮਸਤ ਅਤੇ ਬਾਲੂ 

ਹਸਨੇ ਦੀਆਂ ਸੈਸਕਾਰਗਤ ਪੁਜਾਰੀ ਪ੍ਰਵਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਸਹਿਜੇ 

ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸੈਸਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ 

ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ 

ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਇਸ ਸੈਪ੍ਰਦਾਇ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 

ਵਿਚੋਂ ਪੰਚ-ਦੇਵ ਉਪਾਸਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ । ਫਲਸਰੂਪ 

ਇਸ ਸੰਪ੍ਦਾਇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 

ਪੰਚਦੇਵ ਉਪਾਸਨਾ ਦੀਆਂ ਸਗੁਣਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਿੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ 
ਨ ਹੋ ਸਕੀ। 

ਉਦਾਸੀ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਦੇ ਪ੍ਮੁਖ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ 
ਸੁਆਮੀ ਆਨੰਦਘਨ ਸਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੰਸ ਵਿਚੋਂ ਸਨ 

ਅਤੇ ਵੇਦ, ਸ਼ਾਸਤ੍ ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਆਚਾਰਯ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਨੇ ਸਮਸਤ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਂਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ 
ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪਣੇ 

ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਸੈਦਰਭ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁਪਜੀ, ਸਿਧ-ਗੋਸਟਿ, ਅਨੰਦੁ, ਓਅੰਕਾਰ, ਆਰਤੀ, 

ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਆਦਿ ਟੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦੈਤਵਾਦੀ ਧਾਰਣਾ 

ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਗੁਣਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਵੀ-ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੰਥ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ' ਪ੍ਰਮੁਖ 
ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ “ਜਪੁਜੀ” ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਪਉੜੀ 

ਦੇ ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਸਰਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ 
ਥਾਂਵਾਂ ਉਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਿਥੇ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ 
ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ 

ਇਸ਼ਟ-ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ-ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਪਰਿਚਯ ਮਿਲਦਾ 

ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਤ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਖਣ ਵਾਲੇ 

ਉਪਾਸਨਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਵਿੱਤੀਆਂ ਕਾਰਣ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ 

ਵਿਆਖਿਆ ਵਸਤੂ-ਨਿਸ਼ਠ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ 
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ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਉਦਾਸੀ-ਮਤ 

ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪੂਰਵ-ਨਿਸਚਿਤ ਧਾਰਣਾ ਤੋਂ ਆਕ੍ਹਾਂਤ ਹੋਣ 

ਕਾਰਣ ਭਾਂਤ ਹੈ। 
ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਰਮਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ 

ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਚ ਪੁਛੋ ਤਾਂ 

1900 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਮਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ 

ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁਖ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੇ 

ਨਿਰਮਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਮੌਖਿਕ ਹੀ 

ਰਖਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਪੰਡਿਤ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਰੋਤਮ 

ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਬਦਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ 

ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ 

ਸੈਬੈਧੀ ਆਪਣਾ ਦ੍੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ। ਨਿਰਮਲੇ 

ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਤਰ ਟੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ 

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਟੀਕੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ 

“ਜਪੁਜੀ” ਦੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ 

ਲੇਖਕ-ਸੈਤ ਨੇ “ਜਪੁਜੀ” ਦਾ ਟੀਕਾ ਅਵੱਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। 

ਪੰਡਿਤ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਤੀਬਰ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਸੀ 

ਕਿ ਉਹ ਸੈਪੁਰਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੀਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ, 

ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਸਾਥ ਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਸਿਰੀ 

ਰਾਗ ਤਕ ਹੀ ਚਲ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 

ਜਪੁ, ਰਹਿਰਾਸ, ਸੋਹਿਲਾ ਅਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਟੀਕੇ 

ਵੀ ਲਿਖੇ ਹਨ ਅਤੇ “ਗੁਰਮਤ ਨਿਰਣਯ ਸਾਗਰ” ਅਤੇ “ਗੁਰ 

ਗਿਰਾਰਥ ਕੋਸ਼” ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ 

ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਅਗੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ 

ਅਧਿਐਨ ਨਰੋਤਮ ਦੀ ਵਿਦਵੱਤਾ , ਤੀਬਰ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਰੀਭੀਰ 

ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। 

ਨਿਰਮਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂੰਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ 

ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਲਿਖੀ 

ਗਿਆਨ-ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਬਨਾਰਸ ਭੇਜਿਆ 

ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਸਤੁ-ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ 

` ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੋਂ' ਬਹੁਤ ਅਗੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀ ਅਤੇ 

ਵੈਦਾਂਤਿਕ ਸ਼ਿਕ੍ਸਾ-ਪ੍ਣਾਲੀ ਤੋ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ 

ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਉਹ ਬਚ ਨ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਂ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ 

ਵਿਚ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ-ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਚੋਂ 

ਪ੍ਗਟ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੇ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਂਖ੍ਯ, ਯੋਗ 

`__ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂਤ ਦਾ ਅਸਰ ਅਧਿਕ ਗੁਹਿਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 

ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਸਤਾਂ ਦੇ ਸੈਦਰਭ ਵਿਚ ਕੀਤੀ। 
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ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਹੀ 

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸੁਤੰਤਰ ਨ ਰਹਿ ਸਕਿਆ 

ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਉਤੋਂ ਸ਼ਾਸਤ੍ਹੀ 

ਗਿਆਨ ਦੀ ਛਾਪ ਲਗੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 

ਵਿਆਖਿਆ ਵਸਤੂ-ਨਿਸ਼ਠ ਨ ਹੋ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ 

ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵੇਲੇ ਪੰਰਾਣਿਕ ਸੈਦਰਭ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰ 

ਕੇ ਨਿਰਗੁਣ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਸਗੁਣ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। 

ਜਪੁਜੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਆਰੈਭ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾਮਈ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ 

ਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਸਗੁਣ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਪੁਜੀ 

ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਆਰੈਭ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾਮਈ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦਾ 

ਵਰਣਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੁਆਰਾ ਉੱਚਾਰਣ 

ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਦੇ 

ਟੀਕੇ ਦੇ ਆਰੈਭ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਸ 

ਪ੍ਸੈਗ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਣੂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ 

ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਆਧਾਰ 

ਅਦੈੈਤਵਾਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈਆਂ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਸੰਬਧੀ ਬੇਮੇਲ 

ਤੱਤ੍ਰਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਫ਼ਰੀਦਕੌਟੀਏ 

ਟੀਕੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਿਆਨੀ ਬਦਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟੀਕੇ 

ਵਿਚ ਵੀ ਪੌਰਾਣਿਕ ਪਰੈਪਰਾ ਪ੍ਰਤਿ ਅੰਧ ਮੋਹ ਸਪੱਸ਼ਟ 

ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ 
ਵਿਆਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤ੍-ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਰਕ ਦੇ ਸੈਦਰਭ ਵਿਚ 

ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਯੁਗ-ਅਨੁਕੂਲ ਮੌਲਿਕਤਾ ਅਤੇ 

ਸਾਮਯਿਕ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ/ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ 

ਉਸ ਵਿਚਲੇ ਨਿਗਰ ਤੱਤ੍ਰਾਂ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਹੀਂ 

ਕਰ ਸਕੀ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਟੀਕੇ ਸਾਧਾਰਣ 

ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸੈਸਕ੍ਿਤ-ਨਿਸ਼ਠ ਵਿਦਵੈਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖੇ 

ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਠਨ-ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਪਾਠਕਾਂ 

ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਜਨ-ਸਾਧਾਰਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵ ਰੈਭੀਰਤਾ 

ਤੋਂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਿਆ। 

ਨਰੋਤਮ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਸੰਪ੍ਦਾਇ 

ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਚਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਰਣਯ “ਗੁਰਮਤ 

ਨਿਰਣਯ ਸਾਗਰ” ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਗਤੀ-ਸਾਧਨਾ 

ਦਾ ਨਵਧਾ-ਭਗਤੀ, ਗਿਆਨ-ਮਾਰਗ, ਯੋਗ-ਸਾਧਨਾ ਅਤੇ 

ਵੇਦਾਂਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਇਸ 

ਨਵ-ਉਦਿਤ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾਵਾਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

_ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਚ ਪੰਰਾਣਿਕ 
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ਪ੍ਰਵਿੱਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੁੰਦੀਆਂ 

ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਰੋਤਮ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ-ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ 

ਦੇਣ ਗੁਰ ਗਿਰਾਰਥ ਕੋਸ਼” ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 

ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪਾਰਿਭਾਸ਼ਿਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਧਰਾਤਲ 

ਉਤੇ ਵਿਵੇਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲੇ ਸੈਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਵਾਪੰਥੀ 

ਸਾਧਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ 

ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੌਖਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਸੈਨ 1900 ਤੋ' ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਸੇਵਾਪੰਥੀ ਦਾ ਟੀਕਾ 

ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। 19ਵੀ' ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਿੰਘ 

ਸਭਾ-ਲਹਿਰ ਦੇ ਚਲ ਪੈਣ ਨਾਲ ਪੌਰਾਣਿਕ ਪ੍ਰਵਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ 

ਸ਼ਾਸਤ੍-ਸੈਦਰਭ ਵਾਲੀ ਵਿਆਖਿਆ-ਪੱਧਤੀ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵ 
ਘਟਿਆ ਅਤੇ ਸਰਲ, ਸੁਬੋਧ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ 

ਰੁਚੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਕਾਲ ਵਿਚ 

ਉਦਾਸੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪੱਧਤੀ ਅਗੇ ਨ ਚਲ ਸਕੀ 

ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਨ 1900 ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਸੰਪ੍ਦਾਇ ਦਾ 

ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਸਰੂਪ ਉਹ ਨ ਰਿਹਾ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਆਰੰਭ ਕਾਲ 
ਵੇਲੇ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ-ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਚਲਣ ਅਤੇ 

“ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ” ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ 

ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮੱਠਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੁਸਦਾ ਨਜ਼ਰ 

ਆਇਆ। ਫਲਸਰੂਪ, ਆਪਣੀ ਸੰਪੱਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ-ਪੰਥ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦਾ 
ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੈਨ 1926 ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 

ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ-ਪੰਥ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ। 

ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਠਨ-ਪਾਠਨ ਵਿਚ ਰੁਚੀ 

ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਂਸ਼ ਡੇਰੇ ਸਨਾਤਨੀ 
ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੌੜੇ ਪਹੰਚ ਗਏ। 

ਸੇਵਾਪੰਥੀ ਸਾਧਕਾਂ ਦੀ ਮੌਖਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਵਾਲੀ 
ਵਿਆਖਿਆ-ਪੱਧਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਐਮਿਤਸਰ ਦੇ ਸੇਵਾਪੰਥੀ 
ਡੇਰੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲਿਖਤ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਈ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ 

ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਧਿਐਨ ਸਾਧਾਰਣ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ-ਪੱਧਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਉਚੇਚੀ ਦੇਣ 

ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੈਨ 1961 ਈ. ਤੋ ਗਿਆਨੀ ਕ੍ਿਪਾਲ ਸਿੰਘ 

(ਸਤੌਵਾਲੀ ਗਲੀ, ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਵਾਲੋਂ) ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 
ਦਾ ਸੈਪ੍ਰਦਾਈ ਟੀਕਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਦਸ 
ਜਿਲਦਾਂ ਵਿਚ ਛਪ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ 
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ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਪੰਰਾਣਿਕ ਕਥਾ-ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾਤ 

ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਨਿਰਮਲੇ ਸੈਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਆਖਿਆ-ਪੱਧਤੀ 

ਪੁਰਬਵਤ ਜਾਰੀ ਰਖੀ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਲ ਵਿਚ ਪੰ. ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰਮੱਗ ਵਿਦਵਾਨ ਪੈਦਾ ਨ ਹੋ ਸਕਿਆ। 
ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਡਿਤ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਮਜ਼ੈਗਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ 

ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੀਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ 
ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਦਿਆ ਸੈਪੰਨ ਅਤੇ 

ਭਾਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਸਨ। 

ਟੀਕਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 
ਵਿਆਪਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਰੋਤਮ 

ਵਾਲੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਵਿਸਤਾਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 

ਇਤਨਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਰਮਿਆ, ਸਗੋ' ਬੜੀ ਸਰਲ ਵਿਧੀ ਨਾਲ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਭਾਵ-ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੈਤ 

ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਮੁਨੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਆਪਣੀ ਪਰੈਪਰਾਈ ਪੱਧਤੀ 

ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੇ 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੁਤੰਤਰ 
ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਗਤ ਮੌਲਿਕਤਾ ਅਤੇ 
ਉਪਯੋਗਿਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਾਲ 

ਸਿੰਘ, ਸੈਤ ਨਿਰੈਕਾਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੁਝ 

ਟੀਕੇ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਪਰ ਆਧੁਨਿਕ ਬੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ 
ਟੀਕੇ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। 

ਟੀਕਾਕਾਰੀ ਦੀ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ, ਸਿੰਘ 

ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਇਸ ਕਾਲ ਵਿਚ ਸਰਬ ਅਧਿਕ 
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰ. ਤੇਜਾ 

ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲਖੂਵਾਲ, 
ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਸੂਰੀ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨਿਰਣੈਕਾਰ 
ਆਦਿ ਇਸ ਟੀਕਾ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਅਧਿਕ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ 

ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਸੂਝ 

ਸ਼ਕਤੀ ਤਕ ਹੀ ਇਹ ਲੇਖਕ ਆਪਣਿਆਂ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ 
ਉਪਯੋਗੀ ਬਣਾ ਸਕੋ ਹਨ। 

ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਡਾ. ਟ੍ਰੈਪ., ਡਾ. ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ 

ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਪ੍ਰਿੰ. ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਬਚਨ 

<ਰ 



ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ (ਅਧਿਐਨ-ਪਰੈਪਰਾ) 

ਸਿੰਘ ਤਾਲਿਬ, ਸ. ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਕਿਨ ਦੇ ਕੀਤੇ 

ਅਨੁਵਾਦ ਉਲੇਖਯੋਗ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਟੀਕਾਕਾਰਾ ਨੇ ਬਿਨਾ 

ਕਿਸੇ ਅਪ੍ਸੈਗਿਕ ਸਾਮਗ੍ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ 

ਕਰਕੇ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਦੇ ਨੌੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, 

ਉਥੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਰੁਚੀਆਂ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ 

ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਅਨਰਥ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਲ ਦੀ ਇਕ 

ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਿੱਤੀ ਕੋਸ਼ ਰਚਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ 

ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਪੰਡਿਤ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ 
ਨਰੋਤਮ ਦੇ 'ਗੁਰ ਗਿਰਾਰਥ ਕੋਸ਼” ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 

ਇਸ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕੋਸ਼ਗਤ ਜੋ ਵਿਆਖਿਆ 

ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ “ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਰਤਨਾਕਾਰ ਮਹਾਨਕੋਸ਼” 

ਵਿਚ ਸੈਪੰਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ। ਡਾ. 

ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ “ਨਿਰੁਕਤ” ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ 

ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਅਵੱਸ਼ ਅਗੇ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 

ਮਿ੍ਤੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਹੋ 

ਸਕੇ। ਡਾ. ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 

ਕੋਸ਼ ਸਾਧਾਰਣ ਅਰਥ-ਬੋਧ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਹੈ। ਇਸ ਤੋ' ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਪ੍ਯਾਯ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੈਧਿਤ ਗ੍ਰੰਥ 

ਵੀ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸੈਬੈਧ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਾਂ ਦੇ 

ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕੋਸ਼ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨਾਂ 

ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਅਧੀਨ ਗੁਰਬਾਣੀ 

ਦੀਆਂ ਟੂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਲਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ “ਗੁਰਮਤ 

ਮਾਰਤੰਡ”, 'ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਵਿਚਾਰਕੋਸ਼' ਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ 

ਸਾਧਾਰਣ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਗੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ 
ਦੀ ਆਵੱਸ਼ਕਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਪਾਦਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਹਨ, ਵਿਵਸਥਿਤ ਸੈਦਰਭ-ਗੀ੍ਥ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ 

ਗੌਣ ਹੈ। ਡਾ. ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੀ-ਐਚ. ਡੀ. 

ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈ “ਆਦਿ-ਗ੍ਰੰਥ : ਸ਼ਬਦ-ਅਨੁਕੁਮਣਿਕਾ” 

ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ 

ਉਪਲਬਧੀ ਨ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸੈਦਰਭ ਲਭਣੇ ਔਖੇ ਹਨ ਅਤੇ 

ਬੇਲੌੜਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਕਾਲ ਵਿਚ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ 

ਵਧੀਆ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ' ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ 
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਧਿਕ ਹੋਣ ਲਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਵਿੱਤੀ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ 

ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਰਗ 
ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਣ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਮੈਕਾਲਿਫ਼ ਦੁਆਰਾ 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ (ਅਧਿਐਨ-ਪਰੈਪਰਾ) 

ਲਿਖੀ “112 511 ੧੬110, 1੧5 30105, 53੦10 

੧071(1125 ੩7੦ 01015" ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 

ਪ੍ਰਸੈਗ ਵਿਚ ਹੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੋੱ 

ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਲੇਖਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਗ੍ਜ਼ੀ 

ਰੂਪਾਂਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ 

ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰੈਪਰਾ ਵਿਚ 1914 

ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਖਜ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੁਚੀ ਪੁਸਤਕ “1118(01% 

800 111110500119 ੦1 5121 ੧੬11168" ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ 

ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ 

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸੰਬੈਧਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਖਕ ਨੂੰ 
ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰਭੂਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਬੜਾ ਸਾਧਾਰਣ 

ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਚਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੀ 

ਪ੍ਬਲਤਾ ਕਾਰਣ ਇਸ ਵਿਚ ਆਵੱਸ਼ਕ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ 

ਅਭਾਵ ਹੈ। 

ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਪੁਸਤਕ ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ 

ਵਿਰਚਿਤ “ਗੁਰਮਤ ਨਿਰਣਯ” ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ 
ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਅਧੀਨ ਸੈਖਿਪਤ 

ਅਵਤਰਣਿਕਾ ਸਹਿਤ ਸੰਕਲਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਅਪ੍ਸੈਗਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਚ ਨ ਪੈ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ-ਬਿੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ 

ਉੱਤਮ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਸੈਨ 1937 ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ 
ਕਵੀਸ਼ਰ ਨੇ “ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼” ਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ 

ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਖੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤੁਤ 

ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਸਾਮਾਨ੍ਯ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ 

ਹੋਰ ਪੁਸਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ “ਸਿੱਖ ਧਰਮ 
ਦਰਸ਼ਨ” ਨਾਂ ਅਧੀਨ ਛਾਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਅਸਲੋਂ 

ਸੈਨ 1940 ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ 

ਉਦੋ' ਨ ਛਪ ਸਕੀ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਅਕਾਲ-ਪੁਰਖ, 

ਸਿਿਸ਼ਟੀ-ਰਚਨਾ, ਜੀਵਾਤਮਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ-ਮਾਰਗ ਨਾਂ ਦੇ 

ਚਾਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ 

ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਸੈਦਰਭ ਵਿਚ ਪਰਖਿਆ 

ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਬੈਧ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪੁਸਤਕ 
ਸੈਨ 1944 ਵਿਚ ਛਪੀ ਡਾ. ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਰਚਿਤ “101050]% 

61 $1111510" ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪਾਂਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ 
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋ' ਸੈਨ 1951 ਵਿਚ 



ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾਹਿਬ (ਅਧਿਐਨ-ਪਰੇਪਰਾ) 

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਲਿਖੇ ਜਾਣ 

ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਧਰਮ-ਸ਼ਾਸਤ੍ ਤੋਂ ਅਪਰਿਚਿਤ ਹੋਣ 

ਕਾਰਣ ਲੇਖਕ ਦੇ. ਵਿਚਾਰਾਂ ਉਤੇ ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ 

ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ , ਕ੍ਰਿਪਾ, ਸਾਤਵਿਕ ਜੀਵਨ ਆਦਿ ਪੱਖਾਂ 

ਸੋਬੋਧੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਵਿਚਾਰ ਭਾਂਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੀ-ਐਚ. 

ਡੀ. ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ 

ਕਰਨ ਦਾ ਡਾ. ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਯਤਨ 

ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਤ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਢੀ 

ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਕ੍ਰਿਤ 'ਸੀ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼', ਗਿਆਨੀ ਲਾਲ 

ਸਿੰਘ ਸੈਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਤ 'ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਿਧਾਂਤ” ਆਦਿ, ਪਰ 
ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਪ੍ਚਾਰਾਤਮਕ ਹੈ , ਰੈਭੀਰ 

ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਪਰਿਚਾਇਕ ਨਹੀਂ। 

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋ' ਬਾਦ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ 

ਮਹੱਤਵ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 

ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤਿ ਖੋਜ ਦੀ ਰੁਚੀ ਚਮਕੀ। ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ 
ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ 

ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ 

ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਪੀ-ਐਚ. ਡੀ. ਅਤੇ ਡੀ. ਲਿੰਟ. 

ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲਈ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ 

ਉਪਾਧੀ-ਨਿਰਪੇਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। 

ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਪਰੈਪਰਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ 
ਰਚਨਾ ਡਾ. ਸ. ਸ. ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਹੈ “%& (1101631 51069 67 

401278001"। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਤੀਜੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 

ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪੱਖਾਂ ਉਤੇ ਡਾ. ਕੋਹਲੀ ਨੇ 

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੋਧ-ਪ੍ਰਬੈਧ ਦੀਆਂ ਆਵੱਸ਼ਕਤਾਵਾਂ 

ਅਨੁਰੂਪ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਗੀਭੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 
ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੱਖ ਦਾ ਸੀਮਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਭਾਵ-ਭੂਮੀ ਉਤੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤ 

ਕਰਕੇ ਪਰਸਪਰ ਰਲਗਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖਕ ਦੀ ਸੈਨ 
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ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਧਾਰਣ ਪਾਠਕ ਦੀ 

ਗਿਆਨਵਿਰਧੀ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਪੁਸਤਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 

ਰੂਪਾਂਤਰ ਵੀ ਛਪ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰਚਨਾ ਡਾ. 

ਜਯਰਾਮ ਮਿਸ਼ਰ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੋਧ-ਪ੍ਰਬੈਧ ਹੈ- 

ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ (ਅਧਿਐਨ-ਪਰੈਪਰਾ) 

“ਸੀ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ”। ਇਸ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, 

ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ-ਕੁਮ, ਹਉਮੈ, ਮਾਇਆ, ਜੀਵ (ਮਨੁਸ਼ ਅਤੇ ਆਤਮਾ), 
ਮਨ, ਹਰਿ-ਪ੍ਾਪਤੀ ਪੱਥ ਆਦਿ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ 

ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ-ਸ਼ਾਸਤੁ ਦੇ ਸੈਦਰਭ 

ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਅਜਿਹਾ ਆਭਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਲੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਤੱਤ੍ਰ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ 
ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸੈਸਥਾਪਨਾ ਮਾਤਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੌਲਿਕ 

ਮਹੱਤਵ ਗੌਣ ਹੈ। ਨਾਲੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਚਿੰਤਨ- 

ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 
ਕਾਰਣ ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰ ਦਾ ਯਤਨ ਇਕਾਂਗੀ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪ੍ਰਮੁਖ ਪੁਸਤਕ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ 

ਸਹਿਗਲ ਵਿਰਚਿਤ “ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਏਕ ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤਿਕ 
ਸਰਵੇਕ੍ਸ਼ਣ” ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਅਧਿਆਵਾਂ ਵਿਚ 

ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਯੁਗ ਅਨੁਕੂਲ ਉਪਾਦੇਇਤਾ 
ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 

ਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪਤਿਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਣੀ 

ਉਤੇ ਡਾ. ਹਰਬੈਸ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੀ. ਲਿਟ. ਦੇ ਸ਼ੋਧ 

ਪ੍ਰਬੋਧ ਵਿਚ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ 

ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ 

ਵਿਚ ਪਰਖਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਸੁਰੈਣ ਸਿੰਘ ਵਿਲਖੂ ਨੇ “ਗੁਰੂ ਗੰਥ 
ਸਾਹਿਬ ਮੈ ਪਰੈਪਰਾਗਤ ਤੱਤ੍ਰਂ ਕਾ ਅਧਿਐਨ” ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਡਾ. ਧਰਮ ਪਾਲ ਮੈਨੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ 

ਭਗਤ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ 

ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ 

ਪੱਧਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਉਪਾਧੀ ਸਾਪੇਖ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ 

ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਬੈਧ ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 

ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਬਾਣੀਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 

ਦੀਆਂ ਅਧਿਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ 

ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਡਾ. ਤਾਰਨ 

ਸਿੰਘ ਕ੍ਰਿਤ 'ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਨ ਤੇ ਕਲਾ”, ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ 

ਸਹਿਗਲ ਰਚਿਤ “ਸੈਤ ਕਾਵਿ ਕਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ” 

(ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਦਰਭ ਵਿਚ). ਡਾ. ਸੀਤਾ 
ਰਾਮ ਬਾਹਰੀ ਕ੍ਰਿਤ “ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਕਾ ਹਿੰਦੀ ਕਾਵਿ”, ਡਾ. ਮੈਕਲੋਡ 
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ਲੇਖਕ ਵਿਰਚਿਤ 'ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ” ਅਤੇ 'ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ : ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਕ੍ਰਿਤਿਤਵ ਔਰ ਚਿੰਤਨ”, ਡਾ. ਵਜ਼ੀਰ 

ਸਿੰਘ ਕਿਤ '£011056]0% 01 .1100180501 11 9010 

1408੬ “60:6511105', ਡਾ. ਪ੍ਰੰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਕ੍ਰਿਤ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣਧਾਰਾ”. ਡਾ. ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ 

ਕਿਤ 'ਜਪੁਜੀ- ਇਕ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ', ਡਾ. ਦੀਵਾਨ 

ਸਿੰਘ ਰਚਿਤ 'ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰਹੱਸਵਾਦ'. ਡਾ. ਗੁਰਦੀਪ 

ਸਿੰਘ ਕਿਤ '00661੧ 01 61810 10 9010 13੩੧5 

8801', ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਲ ਕ੍ਰਿਤ “ਅਮਰ ਕਵੀ ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ”, ਡਾ. ਜਗਜੀਤ ਕੌਰ ਕ੍ਰਿਤ “ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ 

ਔਰ ਉਨ ਕੀ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਕੋ ਦੇਨ”, ਡਾ. ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ 

ਸੂਰੀ ਰਚਿਤ 'ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਅਤੇ ਸੈਤ ਦਾਦੂ ਦਿਆਲ", ਡਾ. 

ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੱਗੀ ਰਚਿਤ “ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਵਿਚ 

ਪ੍ਰਮ-ਭਗਤੀ”, ਡਾ. ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗਿਲ ਕ੍ਰਿਤ 'ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 

ਦੇਵ-ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਾਣੀ” ਆਦਿ ਕੁਝ ਕੁ ਇਸ ਸੈਬੋਧ ਵਿਚ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਲੇਖਯੋਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ 

ਦੀਆਂ ਪ੍ਵਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ 'ਜਪੁਜੀ” ਸੈਬੈਧੀ ਟੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ 

ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਡਾ. 

ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, 

ਡਾ. ਜੋਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਆਦਿ ਅਨੇਕ 

ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਸ਼ੋਧ-ਪ੍ਰਬੈਧ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ 

ਪ੍ਬੋਧ ਚੂੰਕਿ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲਈ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ 

ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਐਨ ਕਈ ਵਾਰ ਵਰਣਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ 

ਇਤਨਾ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਦਾ 

ਮਹੱਤਵ ਗੌਣ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜ-ਕਲ੍ਹ 

ਵੀ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾਲ ਸੈਬੈਧਤ ਅਨੇਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉਤੇ ਐਮ. 

ਫਿਲ., ਪੀ-ਐਚ. ਡੀ. ਅਤੇ ਡੀ. ਲਿਟ. ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ 

ਲਈ ਖੋਜ ਦਾ ਕੌਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ 
ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ 

ਕਬੀਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਰਗੁਣ ਸਾਧਨਾ ਬਾਰੇ ਅਨੇਕ ਸ਼ੋਧ-ਪ੍ਬੰਧ 

ਸਵੀਕ੍ਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਉਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੈਮ ਹੋ 

ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਧ-ਪ੍ਥੇਧਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਮ. ਏ. ਭਾਗ ਦੂਜਾ 

ਦੇ ਚੌਥੇ ਪਰਚੇ ਦੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਸ਼ੋਧ-ਨਿਬੈਧ ਲਿਖਣ ਦੀ ਵੀ ਛੋਟ 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ (ਅਧਿਐਨ-ਪਰੈਪਰਾ) 

ਹੈਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ੋਧ-ਨਿਬੈਧ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਕ 

ਅੰਗ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਦਾ ਹੈ। 
ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਉਪਾਧੀ ਨਿਰਪੇਖ ਰਚਨਾਵਾਂ 

ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਡਨਕਨ ਗੀਨਲੈਸ ਕ੍ਰਿਤ 
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੧1500, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾ ਰਚਿਤ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ', 

ਪੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕ੍ਰਿਤ 10੬ 12੦6010 08 900 148018%, 

ਡਾ. ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਕ੍ਰਿਤ 'ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ” ਆਦਿ 

ਦਰਜਨਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਲੇਖ-ਯੋਗ ਹਨ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਤ ਸਾਹਿਤ ਸੰਬੰਧੀ 

ਅਨੇਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 

ਪ੍ਸੰਗ-ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਲੀ ਬਾਣੀ ਦਾ 

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ 5ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ 

ਦੇ ਮੌਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਹਿੰਦੀ, 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਹਨ। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 

ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਨੇਕ ਉਚ-ਕੋਟੀ 

ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਤਰ, 

ਪੱਤਿਕਾਵਾਂ ਵਿਚ ਛਪੇ ਲੇਖਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕਾਂ ਅਤੇ 

ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਉਤੇ ਪੜ੍ਹੋ ਗਏ ਖੋਜ-ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ 

ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ 

ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਐਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਰਚਨਾ 

ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖੇ ਜਾ ਚੁਕਣ ਤੋ' ਬਾਦ ਵੀ ਅਜੇ 

ਇਸ ਗੰਥ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ। 

ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਇਸ ਗੰਥ ਦੇ ਇਕ ਵਿਵਸਥਿਤ 

ਟੀਕੇ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਆਕਰਣਗਤ ਅਰਥਾਂ ਵਲ ਉਚੇਚਾ 

ਉਲਾਰ ਨ ਹੋਵੇ, ਨ ਪੌਰਾਣਿਕ ਅਤੇ ਵੈਦਾਂਤਿਕ ਸੈਦਰਭ ਵਿਚ 

ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਪੂਰਵ-ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਧਾਰਣਾਵਾਂ 

ਨੂੰ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵੇਲੋਂ ਮੁੱਖ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ 

ਸੈਤੁਲਿਤ ਟੀਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਦਾ 

ਸਮਨਵੈ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਪੂਰਵਕ ਰੀਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਤਿਆਰ 

ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਦੂਜੇ ਇਸ ਗਰੰਥ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁਖ ਪ੍ਵਿੱਤੀਆਂ ਦਾ 

ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਮਯਿਕ ਮਹੱਹਵ 



ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ (ਸਾਧਨਾ ਢਾ ਸਰੂਪ) 

ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਨਾਲੇ ਇਸ ਗੰਥ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ 

ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਬਾਂਗੀ ਅਧਿਐਨ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਪਰੈਪਰਾਗਤ ਸੈਦਰਭਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ 
ਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਇਤਨਾ ਗੁਸਿਆ ਵੀ ਨ ਹੋਵੇ ਕਿ 

ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਦੇਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸੰਦਰਭ 

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੀ ਗੁੰਮ ਜਾਵੇ। 

ਤੀਜੇ ਇਸ ਰੌ੍ਥ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕੋਸ਼ ਤਿਆਰ 

ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਕ, ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਅਤੇ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਾਧਨਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਤਕਾਂ 
ਇਕਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਸੈਕਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 
ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਕੇ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਹੀ 
ਬੋਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ। 

ਚੌਥੇ ਇਸ ਗੋ੍ਥ ਦੀ ਰਹੱਸ-ਅਨੁਭੂਤੀ , ਸਿੱਖ ਆਚਾਰ- 
ਰਹਿਣੀ ਅਤੇ ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਤਤ-ਸੰਬੈਧੀ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਦਾ 
ਰੀਭੀਰ ਅਧਿਐਨ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 
ਅਜਿਹਾ ਸਾਰਾ ਅਧਿਐਨ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕਤਾ ਦੋਹਾਂ 
ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਨਾ ਅਧਿਕ ਉਪਯੋਗੀ 
ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੈਬੈਧੀ ਹੁਣ ਤਕ ਹੋ ਚੁਕੇ ਅਧਿਐਨ 
ਦਾ ਸੈਦਰਭ-ਕੋਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਮੇ' ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ (ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਸਰੂਪ) : ਗੁਰੂ ਗੰਥ 
ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤਿਪਾਦਿਤ ਬ੍ਹਮ, ਜੀਵਾਤਮਾ, ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਅਤੇ 
ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੁਭਾਵਿਕ ਉਠਦਾ 
ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਹ ਕਿਸੇ ਨਵੀਨ 
ਦਰਸ਼ਨ-ਪੱਧਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ 
ਕਿ ਉਹ ਬਾਣੀਕਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਆਚਾਰਯ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨ 
ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। 
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਾਧਕ ਸਨ। ਪਰ ਕਈ 
ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮ-ਪ੍ਯਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ 
ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ 
ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਾਂ ਦੀ ਪੈਕਤੀ ਵਿਚ ਲਿਆ ਖੜਾ 
ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੈਤ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰਗ੍ਰਾਹੀ ਮਹਾਤਮਾ 
ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ 
ਭਵਸਾਗਰ ਵਿਚ ਡੁਬਦੀ ਹੋਈ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਉੱਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। 

ਗੁਰੁ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਪੂਰਬਵਰਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ 
ਜਟਿਲ ਸਧਿਂਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਲੌਕਿਕ ਪ੍ਤਿਭਾ ਦੇ ਸਾਂਚੇ 
ਵਿਚ ਢਾਲ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਪਾਣ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ 

ਗੁਰੂ ਰ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ (ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਸਰੂਪ) 

ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 
ਪੂਰਵਰਤੀ ਅਨੇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਪੱਧਤੀਆਂ ਤੋਂ' ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ 

ਵੀ ਸਹਿਜ, ਸਰਲ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਅਭਾਰਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਨ-ਪ੍ਣਾਲੀਆਂ 
ਤੋਂ ਕੁਝ ਨ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੀਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ 
ਮਾਲਾ ਵਿਚ ਪਰੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 
ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਪੱਧਤੀ ਕਿਸ ਮਤ ਦੇ ਅਧਿਕ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 
ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ 
ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਸਰਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ 
ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ' ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀਕਾਰ ਵੇਦਾਂਤ 
ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌੜੇ ਹਨ। ਮੱਧ- ਯੁਗ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੇਦਾਂਤ ਦੇ 
ਵੀ ਅਗੌਂ` ਕਿਤਨੇ ਸੰਪ੍ਦਾਇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਏ ਜਿਵੇ' 
ਅਦੌਤਵਾਦ, ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ-ਅਦੌਤਵਾਦ, ਭੇਦਾਭੇ ਦਵਾਦ, 
ਦ੍ਰੈਤਵਾਦ, ਸ਼ੁੱਧ-ਅਦ੍ੈਤਵਾਦ ਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗੰਥ 
ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਣੀਕਾਰ ਵੇਦਾਂਤ ਦੇ ਅਦ੍ਰੈਤਵਾਦੀ ਦ੍੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ 
ਦੇ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਨੇੜੇ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 

ਅਪਣਾਉਂਦੇ; ਨ ਇਹ ਵੇਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੰਨਦੇ ਹਨ; ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਪਾਸ ਸਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਅਵਤਾਰਵਾਦੀ ਰੂਪ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵ 
ਹੈ; ਨ ਇਹ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ-ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 
ਲਈ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਇਸ ਗੰਥ ਵਿਚ 
ਕਿਤੇ ਵਰਣਾਸ਼੍ਮ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋ' ਵੀ 
ਕਿਸੇ ਇਕ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 
ਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ-ਮਾਰਗ ਸੰਬਧੀ ਜੋ ਰੁਚੀ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ 
ਅਸਲੋਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਉਦਾਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, 
ਭਗਤੀ-ਮਾਰਗੀ ਸ਼ਾਸਤ੍ੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀ ਭਗਤੀ 
ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਣੀਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ 
ਜਲਦੀ ਤੋ ਜਲਦੀ ਦੁਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਰਖਦੇ ਹਨ। 
ਨਾਲੇ, ਇਸ ਵਿਚ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਦਾ ਭੇਦ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ 
ਲਈ ਸਮਾਨ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਹਸਥੀਆਂ ਲਈ 
ਇਹੀ ਸਾਧਨ ਅਨੁਕੂਲ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ 
ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਭਗਤੀ 
ਮਾਨਵ-ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਲ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ 
'ਸ਼ਾਸਤ੍ੀ-ਭਗਤੀ” ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ “ਭਾਉ-ਭਗਤੀ” ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣਾ 
ਅਧਿਕ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੋਖ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ 
ਸਰਬੋਤਮ ਸਾਧਨ ਹੈ-- ਡਾਉਂ ਭਗਤਿ ਕਨੈ ਨੰਚੁ ਸਦਾਏ / 



ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ (ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਸਰੂਪ) 

ਤਉ ਨਾਨਕ ਮੌਖੰਤਰ ਪਾਏ /(ਗੁ. ਗੰ. ੪੭੦)। ਇਸ ਭਗਤੀ 

ਦਾ ਮੂਲਾਧਾਰ ਤੱਤ੍ਰ ਪਰਮ ਹੈ ਜੋ ਲੌਕਿਕ ਜਾਂ ਭੌਤਿਕ ਨ ਹੋ ਕੇ 

ਉੱਦਾਤ ਅਤੇ ਦੈਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ-ਪੇ੍ਮ ਨੂੰ ਕਈ 

ਹੈ। ਭਗਤੀ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੱਤ੍ਰਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ , ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਮ-ਸਾਧਨਾ, ਕੀਰਤਨ, ਸ਼ੁਵਣ, ਮਨਨ, ਭੈ, 

ਸਤਿਸੰਗਤਿ, ਨਿਮਾਣਤਾ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਆਦਿ 

ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟ, ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ 

ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਾਤਿ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਅਤੇ ਨਾਰੀ- 

ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਭਾਵ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੀਵੇਂ ਵਰਗ 

ਹੈ। ਦੁਰਵਿੱਤੀਆਂ ਦੇ ਤਿਆਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੰਗੀਆਂ 

ਵਿੱਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ 

ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਭਗਤੀ-ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਉ ਜਾਂ ਸਹਿਜ ਭਗਤੀ ਹੈ। 

ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਣੀਕਾਰ ਉਸ ਸੀਮਾ ਤਕ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ 

ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਮਨੌੱਖਤਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ 

ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂੜ੍ਹ ਜਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੇ ਪਾਖੰਡਪੂਰਣ ਰੂਪ ਦੇ 

ਸੈਤ ਸਾਧਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ- (1) ਗਿਆਨੁ ਨ ਗਲੀਈੰ 

ਫੂਢੀਐ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸ਼ਾਰ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੪੬੫); (2) ਪਾੱਤਾ 

ਵਿਣੁ ਪਜਾ ਸਤ /ਵਿਟੁ ਸੰਜਮ ਜਤ /ਵਿਟੁ ਕਾਹੇ ਜਨੰਊਂ / ਨਾਵਹਾ 

ਧੋਵਹੁ ਤਿਲਕ ਚੜਾਵਹੁ ਸਚੁ /ਵਿਣੁ ਸੌਚ ਨ ਹੋਈ/(ਗੁ . ਰੀ. 

੯੦੩); (3) ਭਸ਼ਮ ਚੜਾਇ ਕਗ/ਹਿ ਪਾਧੰਡੁ / ਆਇਆ ਮੰਹ 

ਸ਼ਹਿ ਜਮ ਡੰਡ /ਫਟੈ ਖਾਪ੍ਰ ਭੀਖ ਨ ਭਾ/ਇ / ਬੰਧਨ ਥਾਾਧਿਆ 

ਆਵੈ ਜਾਇ //ਬੰਦੁ ਨ ਰਾਖਾਹਿ ਜਤੀ ਕਾਹਾਵਾ/ਹਿ / ਆਈਂ ਆਗਤਾ 

ਤੰ ਲੰਡਾਵ/ਹਿ/... ਮੁੰਦ੍ਰਾ ਡਣਕਾ ਝਨਾਈ ਕਾਨ /ਮੁਕਾਤਿ ਨਹੀੰ 

/ਭ/ਦਿਆ /ਕਿਗਿਆ/ਨੇ / ਜਿਹਵਾ /ਇੰਦਾ ਸ਼ਾਦ ਲੌਭਾਨਾ/ ਪਨੂ 

ਭਏ ਨਹਾ ਟੈ ਨਨਾਨਾ/(ਗੁ. ਰੀ. ੯੦੩)। 

ਇਸ ਗੰਥ ਦੇ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਜ-ਭਗਤੀ ਅਸਲ 

ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹੱਸ-ਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੌਕਿਕ 

ਸੁਖ-ਦੁਖ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਰਮ-ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹੱਸ-ਅਨੁਭੂਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁਖ ਵਿਸ਼ੇਸਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 

ਇਹ ਨ ਨਿਵਿੱਤੀ-ਮੂਲਕ ਹੈ, ਨ ਪ੍ਵਿੱਤੀ-ਮੁਲਕ , ਸਗੇ' 

ਮੱਧ-ਮਾਰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨ ਦੀ 

ਥਾਂ ਸੈਸਾਰਿਕਤਾ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨਾ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਭਗਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਾਤਵਿਕ 
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ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੌਕ-ਮੰਗਲਕਾਰੀ 

ਹੈ। ਇਸ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਤੱਤ੍ਰ ਤਿਨ ਹਨ- ਗੁਰੂ, 

ਪ੍ਸਾਦ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਅਤੇ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੈਕਲਪ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਚ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ 

ਸੈਕਲਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਵਿਚੋਲਾ 

ਹੈ ਜੋ ਜੀਵ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਪਰਸਪਰ ਮੇਲ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, 

ਜੀਵ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮ-ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 

ਵਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੀ ਸੈਪੰਨ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਪਾ ਹੋਏ। 

ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤਦ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਰਿ-ਨਾਮ 

ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਸਦਾ ਲੀਨ ਰਹੇ। ਨਾਮ-ਵਿਹੂਣੇ ਵਿਅਕਤੀ 

ਲਈ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਾ 

ਇਕਦਮ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਵੇਖੋ “ਗੁਰਮਤਿ-ਭਗਤੀ'। 
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਯੁਗ-ਚਿਤ੍ਣ ਦੀ 

ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਇਕ 

ਪਾਸੇ ਸੁੰਦਰ ਬਿੰਬ-ਵਿਧਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ 

ਵਕਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ 

ਗਤਿਵਿਧੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ। “ਸਾਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ 

ਬਿੰਬ ਹੈ'- ਇਸ ਉਕਤੀ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਗੁੰਥ ਸਾਹਿਬ 

ਵਿਚੋਂ ਸਹਿਜ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਦਰਸ਼ ਰਾਜਾ ਦੇ 

ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ 

ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਜਾਂ ਭੁਸ਼ਟ ਵਿਵਹਾਰ ਤਕ ਦਾ ਚਿਤ੍ਣ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ 

ਵਿਚ ਸਰਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।“ਬਾਬਰ-ਵਾਣੀ" 

ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇਸ ਸੈਬੋਧ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਲੇਖ-ਯੋਗ ਹੈ । ਅਗੇ 

ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ-- (1) ਕਾਲਿ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਾਸ਼ਾਲੀ 

ਧਰਮ ਪੰਖ ਕਾਨ ਓਉੰਡ/ਨਿਆ/ (ਗੁ. ਗੀ. ੧੪੫); (2) ਰਾਜੇ 

ਸਹ #ਕਦਮ ਕੁਤੇ / ਜਾਇ ਜਗਾ/ਇ/ਨੇ ਬੈਠੇ ਸੁੜੇ/ ਚਾਕਾਰ 

ਨਹਦਾ ੫ਾ/ਇ/ਨ੍ਹੇ ਆਉ / ਰਤ /ਪਿਤ ਕ/ਤਿਹੰ ਚ/ੰਟ ਜਾਹ /(ਗੁ . 

ਰੀ. ੧੨੮੮)। 

ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਨੀਝ ਨਾਲ 

ਚਿਤਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਸੈਗਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ 

ਰੀ “ਵਿਧਾਨ 



ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸੈਕੇਤ ਕੋਸ਼ 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਯੁਗ ਸੈਬੈਧੀ ਸੈਕਲਪ 
ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਤਰਕ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ, 
ਸਗੋ' ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸ੍ਰੈ-ਅਨੁਭੂਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 'ਰਹੱਸ- 
ਅਨੁਭੂਤੀ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਸਤ੍ 
ਸਤਿ ਨਹੀਂ, ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਸਤਿ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ 
ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਅਗੇ ਤੋਰਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ 
ਹੈ। ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਤਰਕ 
ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਕ ਭੂਮੀ ਤੋ ਬਾਹਰ ਕਢ ਕੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਦੀ 
ਉਪਜਾਊ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ 

ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ 
ਰਚੈਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਸੁਖ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ 
ਸੁਖ ਵੀ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਦੀ 
ਉੱਤਮ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼-ਸਹਿਤ ਅੰਤਰ-ਦ੍ਿਸ਼ਟੀ ਕਾਰਣ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੈਕੇਤ ਕੋਸ਼ : ਇਹ ਕੋਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ 
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ (ਪੰਨੇ, 302) ਵਲੋਂ ਸੈਨ 1977 
ਈ. ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਸ਼ ਸ. ਪਿਆਰਾ 
ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ, ਗੁਰਨਾਮ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ 
ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ 

ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੰਦਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਸਾਮਗ੍ੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 
'ਮਹਾਨ-ਕੌਸ਼” ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਇਕਤੁ ਕਰਨ 
ਵਲ ਰੁਚੀ ਘਟ ਹੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚਾਰ ਕੋਸ਼ : ਇਹ ਕੋਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਨ 
1969 ਈ. ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਲੋਂ 
ਪ੍ਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਕੰਮ ਸ. ਭਗਤ 
ਸਿੰਘ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ. 
ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਨੇ ਸ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਬਲਬੀਰ 
ਕੌਰ ਆਦਿ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ 
ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ' 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਅਧਿਐਨ ਲਈ 
ਹਵਾਲਾ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ 
ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 
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ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ ਵੀ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਵਿਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ 
ਸਦਾਚਾਰਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 387 ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖਾਂ 
ਅਧੀਨ ਗੁਰੂ ਰ੍ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਟੂਕਾਂ/ਤੁਕਾਂ ਸੈਕਲਿਤ 
ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੈਕਲਪਾਂ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 
ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੀ ਹੈ। ਪਾਠਕ ਨੂੰ 
ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਾਰਗ ਲਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ “ਭੂਮਿਕਾ” 
ਵਿਚ ਡਾ. ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਿਰਲੇਖ 
ਅਧੀਨ ਟੂਕਾਂ ਇਸ ਕਮ ਵਿਚ ਰਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ 
ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਆ ਜਾਵੇ , ਫਿਰ ਮਹਾਨਤਾ 
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਪੱਖ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਯਥਾਰਥ ਰੂਪ 
ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀ' ਮਿਲਦੀਆਂ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਾਧਾਰਣ 
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਇਹ ਟੂਕਾਂ ਕੁਝ ਸੀਮਾ ਤਕ ਉਪਯੋਗੀ ਹਨ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੀ ਬੀੜ (ਨੰ . 
1245) : ਇਹ ਬੀੜ ਡਾ. ਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ 
`ਤੇ ਮੈਸਰਜ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਈ ਸੇਵਾ, 
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤੋਂ ਸੈਨ 1987 ਈ. ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ, 
ਨ ਹੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦਸਣ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਿਛੇ ਕੀ ਰਹੱਸ ਹੈ? ਪਰ ਉੱਜ ਗੱਲਾਂ 
ਸੁਣੀਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਡਾ. ਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ 

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖਵਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਦੇ 
ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਪੁਲ ਬੈਨ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ । 

ਇਸ ਬੀੜ ਵਿਚ ਕੁਲ 1267 ਪੱਤਰ ਹਨ। ਮੁਢਲੇ 
ਪੱਤਰ ਉਤੇ ਬੜੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ 
ਲਿਖਿਆ 'ਮੂਲ-ਮੰਤ੍ ' (ਨੀਸਾਣ) ਚਿਪਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਇਹ ਕਦ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤੱਥਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ 
ਅੰਦਰੋਂ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਡਾ. ਪਿਆਰ ਸਿੰਘ 
ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ “ਗਾਥਾ ਸੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਇਸ 
ਬੀੜ ਨੂੰ ਅਕਾਰਣ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਲਿਖੇ 
“ਜਪੁਜੀ' ਦੇ ਪ੍ਚਲਿਤ ਪਾਠ ਨਾਲੋ' ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੇਦ ਦਸਦੇ 
ਹੋਇਆਂ ਡਾ. ਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ-- (1) ਉਪਭਾਸ਼ਾਈ 
ਰੁਚੀ ਅਧੀਨ ਉਪਜੇ ਪਾਠ-ਭੇਦ; (2) ਭਾਵ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ 
ਪਾਠ-ਭੇਦ; (3) ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਵਾਲੇ 
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ਪਾਠ-ਭੇਦ; (4) ਲਿਖਾਰੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾ ਜਾਂ ਸੈਗੀਤ 

ਕਾਰਣ ਪਾਏ ਪਾਠ-ਭੇਦ; (5) ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਪਰਿਵਰਤਨ 

ਕਾਰਣ ਪਾਏ ਪਾਠ-ਭੇਦ; (6) ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਵਿਖੇਪਤਾ 

ਕਾਰਣ ਉਪਜੇ ਪਾਠ-ਭੇਦ; (7) ਲਿਖਾਰੀ ਵਲੋਂ ਅਣਗਹਿਲੀ 

ਕਰਕੇ ਪਾਏ ਪਾਠ-ਭੇਦ। 

(ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਠ-ਭੇਦ ਹੋਰਨਾਂ ਬਾਣੀ-ਪ੍ਸੇਗਾਂ 

ਵਿਚ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਧਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪਾਠਾਂਤਰ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ 

ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਜਪੁਜੀ, ਅਨੰਦ ਆਦਿ)। 

ਇਸ ਵਿਚ “ਰਾਗ ਵਿਚ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰਤੀਬ 

ਪਰੈਪਰਾ ਵਿਚ ਪਰਵਾਨ ਹੋ ਚੁਕੀ ਤਰਤੀਬ ਹੀ ਹੈ।” “ਇਸ 

ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਬੀੜ ਬਾਣੀ-ਸੈਕਲਣ ਦੀ ਪਰੈਪਰਾ ਵਿਚ ਬੱਝੀ 

ਤਰਤੀਬ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਬਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।” (142), ਪਰ ਇਸ ਬੀੜ 

ਵਿਚ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਈ ਥਾਈਂ ਅਗੇ ਪਿਛੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 
ਇਸ ਬੀੜ ਵਿਚ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਰਾਗ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ 

ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਨ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨ.ਹੀ ਭਗਤਾਂ 

ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੈਕਲਿਤ ਹੈ। ਰਾਗ-ਮੁਕਤ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਬੀਰ 

ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦ ਦੇ ਸਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵੈਯੇ ਜਾਂ ਇਕ 

ਵਾਧੂ ਰਚਨਾ “ਰਤਨਮਾਲਾ” ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ 

ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤੋਂ 

ਬਾਦ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨ- 

ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬੀੜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੈਕਲਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 

ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਈ ਉਕਾਈਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ 

ਸੁਭਾਵਿਕ ਸਨ। ਇਸ ਬੀੜ ਦੀ ਮਹੱਤਵ-ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 

ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੀਸਾਣ ਵੀ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 

ਹਨ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੱਖਰੀ ਕਰਕੇ ਸੈਕਲਿਤ ਕਰਨ ਅਥਵਾ 

ਛਾਪਣ ਦੇ ਯਤਨ ਭਸੌੜੀਏ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆਏ 

ਪਤਾ ਲਗਦੇ ਹਨ। 

ਡਾ. ਪਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਧ-ਪ੍ਰਬੈਧ (11੬ 

1੩੧ 306 ੧੬800 07 01 %01 18000) ਵਿਚ ਇਸ 

ਬੀੜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਦਿ-ਬੀੜ ਦੇ 

ਸੰਪਾਦਿਤ ਹੋਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਪਾਦਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾ ਦੀ 

ਲਿਖਤ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੈਬੰਧੀ ਅੱਠ ਨੁਕਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ 

ਹਨ, ਜੋ ਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ 

ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬੀੜ ਸੈਬੈਧੀ ਧਾਰਣਾ ਦੂਰ 

ਤਕ ਸਮਾਨਤਾ ਰਖਦੀ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ-ਪਦਵੀ 

ਗੁਰੂ-ਪਦ : ਵੇਖੋ “ਗੁਰੂ-ਪਦਵੀ'। 

ਗੁਰੂ-ਪਦਵੀ : ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾ-ਪ੍ਰਸਥਾਨ 
ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ 

ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਥਵਾ ਗੁਰੂ-ਪਦਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪੀ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ 

ਨੂੰ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੈਬੈਧ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰਮਾਣ 

ਭੱਟ-ਵਹੀ ਤਲਡਾ ਪਰਗਨਾ ਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ 

ਅਨੁਸਾਰ ਭੱਟ-ਵਹੀ ਤਲੈੰਡਾ ਪਰਗਨਾ ਦਾ ਲੇਖਕ ਨਰਬੁਦ 

ਸਿੰਘ ਭੱਟ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸ 

ਨਾਂਦੇੜ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ : 

ਬਹਾਦੁਰ ਕਾ ਪੋਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਕਾ ਪਰਪੇਤਾ ਗੁਰੂ 

ਅਰਜਨ-ਜੀ ਕਾ ਬੈਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕੀ ਸੂਰਜਬੈਸੀ ਗੋਸਲ 

ਗੋਤਰਾ ਸੋਢੀ ਖਤਰੀ ਬਾਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਪਰਗਨਾ ਕਾਹਲੂਰ 

ਮੁਕਾਮ ਨਾਂਦੇੜ ਤਟ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇਸ ਦਖਨ ਸੈਮਤ ਸੱਤਰਾਂ ਸੈ 

ਪੈਂਸਠ ਕਾਰਤਿਕ ਮਾਸ ਕੀ ਚੌਥ-ਸ਼ੁਕਲਾ ਪਖੇ ਬੁਧਵਾਰ (6 

ਅਕਤੂਬਰ 1708 ਈ.) ਕੇ ਦਿਹੁੰ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸੇਂ 

ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਆਓ ਬਚਨ ਪਾਏ ਦਇਆ 

ਸਿੰਘ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਆਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੰਚ ਪੈਸੇ 

ਨਾਰੀਅਲ ਅਗੇ ਭੇਟਾ ਰਖਾ ਮਥਾ ਟੇਕਾ ਸਰਬਤ ਸੈਗਤ ਸੇ 

ਕਹਾ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਗਹ ਸੀ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਕੋ ਜਾਨਨਾ ਜੋ 

ਸਿਖ ਜਾਨੇਗਾ ਤਿਸ ਕੀ ਘਾਲ ਥਾਏਂ ਪਏਗੀ ਗੁਰੂ ਤਿਸ ਕੀ 

ਬਾਹੁੜੀ ਕਰੇਗਾ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨਨਾ।” 

ਸਿਖਿਜ਼ਮ” (ਪੰਨਾ 244, ਚੌਥੀ ਸੈਂਚੀ) ਵਿਚ ਨਿਰਾਧਾਰ ਤੌਰ 

'ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦਾ 

ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਭਾਈ ਚੇਤ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਭਾਈ 

ਰੂਪਾ, ਜ਼ਿਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਪਾਸ ਸੁਰਖਿਅਤ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰੰਥ 

ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ-ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੇਕੇਤ 

ਨਹੀਂ' ਹੈ। ਉਥੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਤੁਕ ਲਿਖੀ 

ਮਿਲਦੀ ਹੈ-- ਗੁਰ ਆਹ ਆਪ ਸਮਾਇ ਸ਼ਬਦੁ ਵਰਤਾਇਆ / 

(ਗੁ. ਰੋ. ੧੨੭੯)। ਇਸ ਤੁਕ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ 

ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦਸਮ-ਗੁਰੂ ਨੇ ਰੱਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 

ਗੁਰੂ-ਪਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਨੌਕ 

ਤੁਕਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਰੋ੍ਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿਦ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ-ਪਦ 

ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰਮਾਣ “ਬੈਸੀਵਲੀਨਾਮਾ 
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ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਾ” (ਵੇਖੋ) ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਈ ਕੇਸਰ 

ਸਿੰਘ ਛਿੱਥਰ ਨੇ ਚੌਦਵੇਂ ਚਰਣ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ-- ਸ਼ਣੇਂ 

ਭਾਈ /ਸੈਖੋ ਐਸਾ ਸੰਤ ਸ਼ਾਲਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਚ ਜਾਨੋਂ / ਦਸੇ ਮਹਲ 

/ਇਕਾ ਝਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਪਛਾਨ / ਦਸ਼ਵਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਦਾ 

ਗਾਰਆਈਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾ/ਹਬ ਨੂੰ ਦੇ ਹੈ ਗਇਆ / ਆਜੁ ਪੁਤਥ 

ਗੁਰੂ ਅਸਾਡਾ ਗੁੱਥ ਸਾ/ਹੇਲ ਹੈ ਸੋਟੀ ਗਇਆ ਲੋ ਗੁੰਥੇ ਗਇਆ/ 

੨੬੬ / ਜਿਤਨਾ ਹੋਇ ਆਵੈ ਤਿਤਨਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਹਹਿਲ ਦੇ ਝਚਨ 

ਕਮਾਣ / /ਥਨਾ ਨੱਥ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨ ਲਾਣੇ /.... ੨੬੫! 

ਭੱਟ- ਵਹੀ ਅਤੇ ਬੈਸੀਵਲੀਨਾਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਤੋਂ 

ਇਲਾਵਾ ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ, ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਭਾਈ 

ਪ੍ਹਲਾਦ ਸਿੰਘ, ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਕਿਤ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾ. ੬ ਆਦਿ, 

ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦਸਮ-ਗੁਰੂ ਵਲੋਂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ̀ 

ਗੁਰੂ-ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੈਕੇਤ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ 
ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ-ਪਦ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਿੱਖ-ਪਰੈਪਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਗੁਜਰੀ ਕੀ ਵਾਰ, ਮਹਲਾ ੩ : ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ 
ਨਿਰਦੇਸ਼-ਸੂਚਕ ਉਕਤੀ ਲਿਖੀ ਹੈ-- ਨਕੰਦਰ /ਝਿਰਾਹਿਮ ਕੰ? 
ਵਾਰ ਦਾ ਧੁਨਾਂ ਗਾਉਣ?। ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕ-ਕਥਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੋ 
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦੋ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇਕ ਰੁਚੀਆਂ 
ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਬਾਹੀਮ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਸੀ। ਇਕ 
ਵਾਰ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਸਜ-ਵਿਆਹੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ 
ਆਪਣੇ ਭੋਗ-ਵਿਲਾਸ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ 
ਕੀਤਾ। ਬਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਖ਼ਲਾਸੀ ਲਈ 
ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਲਈ। ਉਸ ਨੇ ਇਬ੍ਰਾਹੀਮ ਉਤੇ ਹਮਲਾ 

ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 
ਛੁੜਵਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। ਇਬਾਹੀਮ ਨੇ ਆਪਣੇ 

ਕੁਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭੁਲ ਬਖ਼ਸ਼ਵਾਈ। 

ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਲਈ ਢਾਢੀਆਂ ਨੇ ਇਕ 

ਵਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਹਰਮਨ-ਪ੍ਯਿਤਾ ਕਰਕੇ 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਧੁਨਿ ਉਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ 
ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਚ ਕੁਲ 22 ਪਉੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ 

_ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਰਚੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਇਕ 
ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਤੁਕਾਂ ਹਨ। ਹਰ ਇਕ ਪਉੜੀ ਨਾਲ 
ਦੋ-ਦੋ ਸਲੋਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ ਚੌਥੀ ਪਉੜੀ ਨਾਲ 

ਗੂਜਰੀ ਕੀ ਵਾਰ, ਮਹਲਾ ੫ 

ਆਇਆ ਪਹਿਲਾ ਸਲੋਕ ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਸਲੋਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ 

ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਤੁਕਾਂ ਤਕ ਮਿਲਦੀਆਂ 

ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਧ-ਭਾਖਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੂਰਵੀ 

ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਪਉੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵ-ਗਤ 

ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਗਤ ਦਾ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ. 

ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤ੍੍ਗ੍ਣਾਤਮਕ ਮਾਇਆ ਦੀ ਰਚਨਾ 
ਕਰਕੇ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ 
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੁਪ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਦੀ ਹੈ, 

ਹਉਮੈ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਾਧਕ ਈਸ਼ਵਰੀ 

ਇੱਛਾ ਅਨੁਰੂਪ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਗਦਾ ਹੈ । ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ 

ਅੰਦਰ ਵਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਗੇ 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ-- ਪਭ ਪਾ ਜਨ 
ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਤੂ ਸਚਾ ਸਾਂਈਂ / ਤੁ ਰਖਾਵਾਲਾ ਸ਼ਦਾ ਸਦਾ ਹਉਂ 
ਤਹਾ ਨਿਆਈੰ / ਜੀਆ ਜੰਤਾ ਗੰਭਿ ਤੇ/ਨੇਆ ਤੂ ਗਹਿਆ ਸਮਾਏ / 
ਜੋ ਦਾਸ਼ ਤੰਠੇਂ ਕੀ /ਨੈਦਾ ਕਠੋ ਤਿਸ ਆ/ਨੇ ਪਚਾਏ7/ /ਚੌਤਾ 
ਛਡ ਆ/ਚੰਤ ਰਹ ਨਾਨਕ ਲਗਿ ਪਾਈ/(ਗੁ . ਰੋ. ੫੧੭)। 

ਗੂਜਰੀ ਕੀ ਵਾਰ, ਮਹਲਾ ੫ : ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ 
ਲਿਖੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਚ ਕੁਲ 21 ਪਉੜੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਪਉੜੀ 

ਵਿਚ ਅੱਠ-ਅੱਠ ਤੁਕਾਂ ਹਨ ਪਰ 20ਵੀ' ਪਉੜੀ ਦੀਆਂ ਕੇਵਲ 

ਪੰਜ ਤੁਕਾਂ ਹਨ। ਹਰ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ 

ਲਿਖੇ ਦੋ-ਦੋ ਸਲੋਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 37 ਸਲੋਕ 
_ਦੋ-ਤਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਹਿਰੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਲੋਕਾਂ 

ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਤ ਤਕ ਹਨ। ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 

ਲਹਿੰਦੀ ਰੈਗ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਪਉੜੀਆਂ ਦੀ ਸਾਧ-ਭਾਖਾ ਤੋਂ 

ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੂਰਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਸਤਿ ਕਥਨਾਂ 
ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਉੜੀਆਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਲੋਕਾਂ 

ਵਿਚ ਜੀਵ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਆਉਣ 
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ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਿਵਰਿਤ 

ਹੋਣ ਲਈ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ, ਸਾਧ-ਸੈਗਤਿ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ 

ਕਰਨ ਵਲ ਰੁਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ- 'ਪਾ੫ਘੜਿਆ ਪਛਾ/ੜਿ 

ਬਾਣੁ ਸ਼ਚਾਵਾ #ੰਨ੍ਹੇ ਕੰ/ ਗੁਰਮੰਤ੍ੜਾ /ਓਿਤਾ/ਂਨ ਨਾਨਕ ਦੁਖ 

ਨ ਯੰਵਈ/ (ਗੁ. ਰੀ. ੫੨੧)। ਅੰਤ ਵਿਚ ਜੀਵ ਆਪਣੀ 

ਸਾਧਨਾ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚਾ ਉਠ ਕੇ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ 

ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 

ਉਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਨਕਾ 

ਗ਼ਤਿਗੁ/ਰ ਭੋਟਿਐ ਪੂਗੀ ਹੋਵੈ ਜੁਗ/ਤ / ਹਸੀਂਦਿਆ ਥੋਲੀਦਿਆ 

ਪੈਨੰੰਦਿਆ ਖਾਵੀਦਿਆ #ਵਚੇ ਹੋਵੈ ਮਕ/ਤਾ /(ਗੁ . ਰੰ. ੫੨੨)। 

ਗੂਜਰੀ ਰਾਗ : ਇਸ ਰਾਗ ਬਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ 

ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਾਗ ਹੈ ਅਤੇ ਭੈਰਉ ਅਤੇ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗਾਂ 

ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਟੋਡੀ ਠਾਟ ਦੀ ਖਾੜਵ 

ਰਾਗਨੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਗੁਜਰ 

ਜਾਤਿ ਦਾ ਲੋਕ-ਸੈਗੀਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇਂ 

ਉਸ ਦੇ ਨਿਕਟ-ਵਰਤੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗੁਜਰ ਜਾਤਿ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਰਾਗ ਦਾ ਪ੍ਚਲਨ 

ਵੀ ਇਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਧਿਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਗ ਸਾਰੀਆਂ 

ਰੁਤਾਂ ਵਿਚ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੀਭੀਰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ 

ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇਸ ਵਿਚ ਭਗਤੀਮਈ ਉਦਗਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਗਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ 

ਕਰੁਣ-ਰਸ ਦਾ ਧਾਰਣੀ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 

ਗਿਆ ਹੈ। 

ਗੂਜਰੀ ਰਾਗ (ਬਾਣੀ) : ਇਸ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕੁਲ 48 

ਚਉਪਦੇ, ਨੌ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਵਾਰਾਂ (ਇਕ ਮਹਲੇ ੩ 

ਦੀ, ਇਕ ਮਹਲੇ ੫ ਦੀ) ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 8 ਸ਼ਬਦ 

ਭਗਤ-ਬਾਣੀ ਦੇ ਹਨ। 

ਕੁਲ 48 ਚਉਪਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 

ਦੀ ਰਚਨਾ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 

ਆਰਾਧਨਾ ਮੂਰਤੀ-ਪੂਜਾ ਰਾਹੀ' ਨਹੀਂ, ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਰਾਹੀਂ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ 

ਅਤੇ ਚੰਨ ਵਰਗੇ ਦੀਵੇ ਉਸ ਦੀ ਆਰਤੀ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। 

ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਕਰਮ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਸੱਤ ਚਉਪਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਂ 

ਗੂਜਰੀ ਰਾਗ (ਬਾਣੀ) 

ਵਿਚ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਜੁੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਵਿਚ ਪੰਜ- 

ਪੰਜ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਪਰਮ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਦੀ ਪੀਤ ਹੈ। ਇਹ ਪੀਤ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ 

ਪੀਤ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਭਾਵ ਨਾਲ ਨਾਮ-ਜਪਣਾ। 

ਨਾਮ-ਜਪਣ ਲਈ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਤੀਰਥਾਂ ਉਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਣ ਦੀ ਕੋਈ 

ਸੈਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਕਾਰ ਦਾ 

ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ। ਸੱਚਾ 

ਗਿਆਨ ਸ਼ਾਸਤਾਂ ਦੇ ਪਠਨ-ਪਾਠਨ ਤੋਂ' ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 

ਇਸ ਲਈ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਸਾਧਨ 

ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਰਚੇ ਸੱਤ ਚਉਪਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਛੇ 

ਚਾਰ-ਚਾਰ ਪਢਿਆਂ ਦੇ ਜੁੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਚ ਪੰਜ-ਪੰਜ 

ਪਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਚਉਪਦਾ 'ਸੋਦਰ” ਦੇ ਪ੍ਕਰਣ ਵਿਚ ਵੀ 

ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਲੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਸੈਬੋਧਿਤ 

ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ 

ਹਮ' ਕੀਨੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਕਾਨ ਦਇਆ ਨਾਮੁ 

ਪਰਗਾ/ਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਨੂੰ 

ਸਰਵ-ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਸਮਝਦੇ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣਾ ਸਰਬੈਸ ਗੁਰੂ ਅਗੇ 

ਅਰਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਾ ਤਤਪਰ ਹਨ। ਹਰਿ-ਨਾਮ ਦੀ 

ਪਰਾਪਤੀ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਹਰਿ-ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਲਈ 

ਸਾਧ-ਸੰਗਤਿ ਅਤੇ ਪੁਗੇ ਹੋਏ ਸਾਧਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਰਥ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਗਿਹਸਥ 

ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। 

ਇਸ ਰਾਗ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ 32 

ਚਉਪਦਿਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੁਪਦੇ , 

ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੇਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਖਿਅਕ ਰੂਪ ਨੂੰ ਉਘਾੜਿਆ ਗਿਆ 

ਹੈ। ਹਰਿ-ਜਾਪ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੋਧਨ ਤੋੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ 

ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ਕ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਰਣਾ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਧ-ਸੈਗਤਿ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 

ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਨਮ-ਮਰਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕਟ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ- ਪਭ ਪ੍ਰੌਮ ਭਗਤੀ ਗੁਪਾਲ /ਸਮ਼ਰਣ ਨਟੰਤ ਜੰਨਾੰ 

ਭਵਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਚਉਪਦਾ- ਕਾਹੇ ਡੇ ਮਨ 

ਚਿਤਵ/ਹਿ....-- 'ਸੋਦਰ” ਪ੍ਰਸੈਗ ਵਿਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। 



ਗੁਜਰੀ ਰਾਗ (ਬਾਣੀ) 440 

ਕੁਲ ਨੌਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਗੁਣ, ਸਾਕਾਰ ਬ੍ਹਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 
ਨਿਰਗੁਣ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਨਿਰੈਜਨ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ 
ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ 
ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਸ ਪਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਸਿਆ 
ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਭਗਤੀ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਸੁਆਰਥ ਰਹਿਤ ਸੇਵਾ 
ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਮਾਇਆ ਦਾ 
ਖੇਲ-ਪਸਾਰਾ ਹਨ। 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਇਕ 
ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਹਰਿ-ਰਸ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ 
ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ-- ਨਾਨਕ ਗਨ ਭਨ 
ਆਵਰ ਨ ਆਗਉਂ ਹਾੰਠੇ ਰਸ਼ ਪ੍ਰੱਤ /ਆਨਾੀ। 

ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਅਤੇ ਐਦਰਲੇ ਗੁਣਾਂ ਉਤੇ ਝਾਤ 
ਪਾਈ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ' ਅਗੇ “ਗੂਜਰੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮ. ੩' ਅਤੇ 'ਗੂਜਰੀ 
ਕੀ ਵਾਰ ਮ. ੫" ਦਰਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਇੰਦਰਾਜ 
ਹਨ। 

ਭਗਤ-ਬਾਣੀ : ਇਸ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੇ ਕੁਲ ਅੱਠ ਸ਼ਬਦਾਂ 
ਵਿਚੋਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਨੁਕਤੇ 
ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਕ ਇਹ ਕਿ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ 
ਕੇਵਲ ਇਕੋ-ਇਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਮਨੋਂ ਖ-ਜਨਮ-- ਰਤਨ ਜਨਮ 
ਖਾਏ /ਬਸ/ਰਓ ਇਹ ਆਓਸ਼੍ਰ ਕਤ ਪਈ?ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ 
ਸਭ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖ਼ੁਦ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ 
ਹੀ ਮਨ੍ਰੱਖ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਲਾਭ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ 
ਆਪਣੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਾਕਾਰ 
ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਮੂਰਤੀ ਵਜੋ' ਕਰਨਾ ਅਨੁਚਿਤ ਹੈ।ਰਵਿਦਾਸ 
ਜੀ ਨੌ ਆਪਣੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿ ਦੀ ਪੂਜਾ 
ਲਾਈ ਤਨ-ਮਨ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫੁਲ-ਪਤੀਆਂ 
ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਪੂਜਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। 

ਭਗਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਿਰਲੇਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਕਰਨ 
ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਭੇਖਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ 
ਪਿਆਰ ਹੀ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ 
ਮਠੋਂਖ ਦੇ ਆਵਾਗਵਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕਟਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ 
ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿ-ਨਾਮ 
ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਸੈਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦੂਰ ਹੋ 

ਗੋਇਦਵਾਲ 

ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁਖ ਦਾ ਉੱਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਗੋਇੰਦਵਾਲ : ਗੁਰੂ ਗੌਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਪਾਦਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਸਹੰਸਰਾਮ (ਵੇਖੋ) ਤੋਂ ਇਥੇ 
ਹੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦਮ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 

ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ। 

ਇਹ ਨਗਰ ਸਿੱਖ-ਧਰਮ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤੀਰਥ- 
ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋ ਪੂਰਵ ਵਲ ਲਗਭਗ 24 
ਕਿ. ਮੀ. ਦੀ ਵਿਥ ਉਤੇ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉਤੇ ਸਥਿਤ 
ਹੈ। 

ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ-ਧਾਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 
ਪਹਿਲਾਂ ਵਣਜ-ਵਪਾਰ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਸਬਾ 
ਰਹਿ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਦਿਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ 
ਇਸ ਨਗਰ ਪਾਸੋ ਲੈਘਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੇ ਜਦ ਦੀ 
ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ ਇਸ ਨਗਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਤਦ ਤੋਂ 
ਇਸ ਦਾ ਗੌਰਵ ਘਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਕਸਬਾ 
ਗ਼ੈਰਾਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। 

ਗੋੱਂਦਾ (ਗੋਇੰਦਾ) ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਮਰਵਾਹੇ ਖ਼ਤਰੀ ਸਿੱਖ 
ਨੇਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਪੁਰਾਤਨ 
ਨਗਰ ਦੇ ਨੌੜੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਕ ਨਗਰ 
ਵਸਾਇਆ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ 
ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਨਵਾਂ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਅਤੇ 
ਇਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਨਵੇ' ਨਗਰ ਦਾ 
ਨਾਂ 'ਗੋਇੰਦਾ” ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ “ਗੋਇਦਵਾਲ' ਪ੍ਚਲਿਤ 
ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਗੁਰਿਆਈ-ਕਾਲ ਦਾ ਅਧਿਕ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ 
ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਇਥੇ ਹੀ ਬਿਤਾਇਆ। 

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਤੇ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 
ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਇਹ ਨਗਰ ਸਿੱਖ-ਧਰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ 
ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਗੁਰੁ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ 1559 ਈ. 
(3636 ਬਿ.) ਵਿਚ ਚੌਰਾਸੀ ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇਕ ਬਾਉਲੀ 
ਬਣਵਾਈ ਜਿਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਾਧ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਸਮਾਗਮ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਨਗਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬੀਬੀ 
ਭਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੁੱਤਰਾਂ 
(ਪ੍ਰਿਥੀਚੰਦ, ਮਹਾਂਦੇਵ ਅਤੇ ਅਰਜਨ ਦੇਵ) ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। 
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਇਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ-ਗੱਦੀ 
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ਉਤੇ ਬੈਠੇ । ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ 

ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਨਗਰ ਵਿਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ। 
ਇਥੇ ਹੀ ਭੱਟ-ਕਵੀ ਗੁਰੂ-ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਨਲ੍ਹ 

ਭੱਟ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ-ਧਾਮ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ 

ਹੈ- ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਗੋਝੰਦਪਗੀ ਸਮ ਜਲ੍ਹਨ =ੰਨਿੱਠ /ਝਇਪਾਸ਼ 

ਸ਼ਨਾਯਉਂ/ (ਗੁ. ਰੋ. ੧੪੦੦)। ਇਥੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਤੋਂ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ 

ਅੰਮਿ੍ਤਸਰੋਂ ਚਲ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। 
ਗੁਰੂ-ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੈਬੈਧਿਤ ਇਥੇ ਅਨੇਕ ਸਥਾਨ 

ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀਆਂ 

ਵਸਤੂਆਂ ਵੀ ਸੁਰਖਿਅਤ ਹਨ। ਇਸ ਨਗਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ 

ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡਾ 

ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨੌੜੇਂ 

ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਉਤੇ ਪੁਲ ਬਣ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ 

ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਗੋ ਇੰਦਵਾਲ-ਪੋਥੀਸ (ਪੁਸਤਕ-ਅੰਗੇ੍ਜ਼ੀ ਵਿਚ) : 
ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ (11 

606100%81 701115-- 11੬ ॥8111651 ੮%1801 50016 

0111 $101 “80੦॥) ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਇਹ ਪੁਸਤਕ 1996 

ਈ. ਵਿਚ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ 
ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ 

ਪੁਸਤਕ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ 

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 

ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਗੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ 
ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

` ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ '1100006161; 11੬ 30੯100੪81 

70015” ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੱਤ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ 

ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ (1) 100 6੧100੧31 

੦੧05 35 010੬151000 09੧ 5101 113014101, (2) 11੬ 

॥15101% 01 11% 01015, (3) 11੬ 1102 97 01੬1 

॥€60101112, (3) 100 €1121੧81 10000; (5) 11ਇ॥ 

ਹ॥੬1181 8000(01, (6) 1021118੦ ॥। 010 98115111551011 

07 01 ੬8੧ 5੧੦0 ੮0105, (7) 300103115 01 105 

1€5681611. ੍ 

ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸੋਬੈਧ “11੬ 20016165 07 (1੬ 

ਗੋਸਟਿ 

੩੧8੧ 6੯100%81 £605" ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 

ਅਹੀਆਪੁਰ (ਹੁਣ ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ, ਜਲੈਧਰ) ਵਾਲੀ ਪੋਥੀ 

ਭੈਰਉ, ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਤਿਲੰਗ) ਅਤੇ ਪਿਜੋਰ (ਸੁੰਦਰ ਕੁਟੀਆ) 

ਵਾਲੀ ਪੋਥੀ ਵਿਚ ਸੈਕਲਿਤ ਚਾਰ ਰਾਗਾਂ (ਰਾਮਕਲੀ, ਸੋਰਠਿ, 

ਮਲਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰਗ) ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਰਿਚਯ ਦਿੱਤਾ 

ਗਿਆ ਹੈ। 

ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ '1401-680010031 010[2051- 

0015 01 01੬ 2818 (30%100੧81 ੮੦015” ਸੈਬੈਧੀ ਸੱਤ 

ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸੈਬੰਧਿਤ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਗੁਲਾਮ, ਸਦਾ 

ਸੇਵਕ, ਕਬੀਰ, ਨਾਮਦੇਵ, ਤਿ੍ਲੋਚਨ, ਬੇਣੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਫ਼। 

ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ 

ਮੋਬਧਿਤ 54 ਪੰਨਿਆਂ (137-190) ਦੇ ਵਿਸਤਰਿਤ ਨੌਟਸ 

ਹਨ। ਇਸ ਤੋ ਬਾਦ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੀਆਂ 

ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉਤੇ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 

ਲੇਖਕ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਦੋਹਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਦੀ ਸਾਮਗ੍ੀ ਤੋਂ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ 

ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਪੋਥੀਆਂ ਸੈਬੈਧੀ ਇਹ ਅਧਿਐਨ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਨ ਤਾਂ ਪੇ. ਪ੍ਰੀਤਮ 
ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਸੈਪਾਦਿਤ “ਅਹੀਆਪੁਰ ਵਾਲੀ ਪੋਥੀ” ਵਾਲੀ 
ਪੂਰਵ-ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਉਲਾਰ ਵਿਚ ਆ 

ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਹੈ। ਹਰ ਇਕ ਗੱਲ ਨੂੰ 

ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੁਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ 

ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 

ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੈਭਾਵਨਾ ਹੈ। 

ਗੋਸਟਿ : ਇਹ ਇਕ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦਾਤਮਕ 

ਸਾਹਿਤ-ਵਿਧਾ ਹੈ। “ਗੋਸਟਿ” ਸ਼ਬਦ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ 'ਗੋਸ਼੍ਠ” 

ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। 

ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗਊਆਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ 

ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ 

ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਲੀ ਗਲਬਾਤ , 

ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਲਈ ਹੋਣ ਲਗੀ ਅਤੇ ਇਸ 



ਗੌਸਟਿ 

ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦਾ ਲਿਖਤ ਰੂਪ “ਗੋਸਟਿ” ਕਿਹਾ ਜਾਣ 

ਲਗਿਆ। ਅਜ-ਕਲ੍ਹੂ ਸਾਹਿਤਿਕ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ “ਗੋਸਟੀ” 
ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲਗਿਆ ਹੈ। 

ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਜਾਂ ਸੈਵਾਦ ਦੀ ਇਹ ਸਾਹਿਤ-ਵਿਧਾ 

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ 

ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤਾਂ ਦਾ ਆਰੋਭ ਧਾਰਮਕਿ ਅਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ 

ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਤੀਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਰਕ-ਵਿਤਰਕ ਨੂੰ ਲਿਪੀ-ਬੱਧ 

ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਂ ਜਨ-ਸਾਧਾਰਣ ਦੇ ਸ਼ੈਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦੇ 

ਹੋਇਆਂ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਪਰੈਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ 
ਨੁਕਤੇ ਤੋ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ “ਗੋਸਟਿ' ਦਾ ਸਾਹਿਤਿਕ 

ਮਾਧਿਅਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਗੋਸਟਿ 

ਦੀ ਪਰੈਪਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦਾਰਸ਼ਨ-ਵੇਤਾ 
ਸੁਕਰਾਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਅਫ਼ਲਾਤੂਨ ਦੁਆਰਾ ਇਸੇ ਸ਼ੈਲੀ 

ਵਿਚ ਅੰਕਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੇਲੇ ਸੁਆਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਸੁਕਰਾਤ ਆਪਣੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 
ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧਾ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਧਾਂਤ 
ਜਾਂ ਮੱਤ ਬਾਰੇ ਬੌਧਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਸ਼ੈਕਾਲੂ ਦੀ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ 

ਪਾਚੀਨ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਪਰੈਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ 
ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਚੀਨ 
ਧਰਮ ਜਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਪਰੈਪਰਾਗਤ ਸਰੂਪ ਦੀ ਰਖਿਆ 
ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਮਤ ਪੁਰਾਤਨ ਮਤ ਦੀਆਂ 
ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਉਘਾੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅਤੇ 
ਪ੍ਭੁਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ, ਪੁਰਾਣ ਆਦਿ 

ਧਾਰਮਿਕ ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਤ ਵਿਵਰਣ ਹਨ! ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ 

ਸਿਧਾਂਤ-ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਨਾਥ-ਯੋਗੀਆਂ, ਸਿੱਧਾਂ, ਭਗਤਾਂ , ਸੈਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ 
ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ “ਗੋਸਟਿ” ਲਿਖਣ ਦਾ ਆਰੈਭ ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਦੇਵੇ ਨੇ “ਸਿਧ-ਗੋਸਟਿ” (ਵੇਖੋ) ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀਤਾ 
ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ-ਮਤ ਦੇ 
ਸੈਦਰਭ ਵਿਚ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ 

ਗੋਂਡ ਰਾਗ 

ਗੋਸਟਿ ਕਾਵਿ-ਬੱਧ ਹੈ। ਵਾਰਤਕ ਵਿਚ ਗੋਸਟਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ 

ਆਰੈਭ ਜਨਮਸਾਖੀ ਸਾਹਿਤ ਤੋ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

“ਗੋਸਟਿ” ਸਾਹਿਤ-ਵਿਧਾ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ 

ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਦੇ 

ਸ਼੍ਵਣ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸੈਵਾਦ ਨਾਲ ਜਿਗਿਆਸੂ ਦਾ ਉੱਧਾਰ 
ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ- ਲੰਗਟ ਗਿਆਨੁ ਨ% ਸੱਟ ਉਧਰੇ ਸੰਡਨਿ 

ਜਿਨੇ ਦਰਸਨੁ ਪਇਆ/(ਗੁ. ਰੀ. ੬੧੫)। ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ 

ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧਾਂ ਨਾਲ ਗੋਸਟਿ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਾਮ, 

ਕੋਧ, ਲੋਭ ਆਦਿ ਵਿਕਾਰ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ- ਲੋਗਿਟ ਭਈੰ 

ਸ਼ਾਧ ਕੰ ਸੰਗ ਕਾਮ ਲੱਧ ਲੋਡ ਮਹਰਿਆ।/ (ਗੁ. ਗੰ.. 
੬੭੪-੭੫)। 

ਗੋਕਲ,/ਗੋਕੁਲ : ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਗਊਆਂਦਾ 
ਕੁਲ ਜਾਂ ਵੈਸ। ਇਸ ਨੂੰ ਗਊਆਂ ਦਾ ਵੱਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਰਥ ਵਿਚ ਇਹ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ 
ਹੈ ਜੋ ਮਥੁਰਾ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਵਲ ਨੌ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਮਨਾ 
ਨਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਸੀ ਕ੍ਸ਼ਣ ਦੇ 
ਪਾਲਕ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ (ਯਸ਼ੋਦਾ ਅਤੇ ਨੰਦ) ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ 

ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਉਥੇ ਗਊਆਂ ਚਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਿਸ਼ਣ ਦੀ 
ਬਾਲ-ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸੈਬੈਧਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੈਸ਼ਣਵ- 
ਤੀਰਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਇਥੇ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 
ਅਨੇਕ ਮੰਦਿਰ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਦਿਰ 'ਗੋਕੁਲ ਨਾਥ” ਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ 
ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਟੋਡੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਤਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ 
ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਕਲ ਨਗਰ ਵਿਚ ਸੀ ਕਿ੍ਸ਼ਣ ਹੈ-- ਸੰਤਾਂ ਮਧੇ 
ਗੀ/ਬੰਦੁ ਆਣ ਗੌਕਾਲ ਮਧੇ ਨਿਆਮ ਨ /(ਗੁ. ਗੁ. ੭੧੮)। 

ਗੱਡ ਰਾਗ : ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਤੇ ਅਪ੍ਚਲਿਤ ਰਾਗ 
ਹੈ। ਗਾਉਣ ਵਿਚ ਇਹ ਔਖਾ ਵੀ ਹੈ , ਪਰ ਪ੍ਰਬੀਨ ਸੈਗੀਤਕਾਰ 
ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਣ ਜਾਤਿ 
ਦਾ ਰਾਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 

ਦੋਪਹਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਗੌਂਡ ਮਲਾਰ, ਗੋਂਡ ਸਾਰੰਗ 
ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ 
ਬਿਲਾਵਲ ਗੌੱਡ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਦਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰੂਪ 
ਵਿਚ ਬਿਲਾਵਲ ਅਤੇ ਗੌਂਡ ਦੀਆਂ ਮਧੁਰ ਸੁਰਾਵਲੀਆਂ ਦਾ 

ਸੁਮੇਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਇਸ ਸੁਮੇਲ ਵਿਚ 
ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਰੱਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 
ਇਸ ਦਾ ਕਰਮ 27ਵਾਂ ਹੈ। 



ਗੋਂਡ ਰਾਗ (ਬਾਣੀ) 

ਗੋੱਡ ਰਾਗ (ਬਾਣੀ) : ਇਸ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕੁਲ 28 ਚਉਪਦੇ 
ਅਤੇ ਇਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ-ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚਲੇ 

20 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚੋ 11 ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੇ, 7 ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ 

ਅਤੇ ਦੋ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਹਨ। 
ਕੁਲ 28 ਚਉਪਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ' ਛੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ 

ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਉਤੇ “ਛਕਾ ੧" ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ 
ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਰਖਣੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ 
ਕੀਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਸੇ ਗ਼ਰਜ਼ ਉਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਵ-ਸਮਰਥ ਅਤੇ ਸਭ ਥਾਂ ਹਾਜ਼ਰ-ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ। 

ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਨੌੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ- ਲਨ 

ਨਾਨਕ ਕਾ ਹਰ ਆਸ ਪੁਜਾਵਹੁ ਹਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਤਿ ਸ਼ਨੀਰ। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ 22 ਚਉਪਦਿਆਂ ਵਿਚੋ' 21 

ਵਿਚ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਦੇ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਚ ਦੋ ਪਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਵਿਚੋ' ਕਈ ਗੁਰਮਤਿ-ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਆਚਾਰਾਂ ਉਤੇ 

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਧ-ਸੈਗਤਿ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲੀਨ 

ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ 

ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਵਿਚ ਨਿਖਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੈਸਾਰਿਕ 

ਵਿਘਨਾਂ ਤੋ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ- ਰਾਮ ਜਪਤ ਕਛ /ਝਘਨ 

ਨ 'ਵਿਆਧੰ / ਗਰਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਪੁਨਾ ਪਭ ਲਾਧੈ। 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨ 

ਦੀ ਪ੍ਰੋਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ-ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ 
ਨਿੰਦਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਦਾ ਅਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਭਗਤ-ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੇ 20 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੈਤ 

ਕਬੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 11 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ 

ਪੁਰਸ਼ਾਂ, ਸੱਚੇ ਸਾਧਕਾਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਤੋ ਮਨ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ 

ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ 

ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ-ਵਿਹੂਣਾ ਜੀਵਨ 
ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਜਾਣ ਨਾਲ 

ਮਾਨਸਿਕ ਦ੍੍ੜ੍ਹਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਖੰਡ-ਪੂਰਣ ਕਰਮ 

ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਠੌਂਖ ਹਰਿ ਤੋਂ' ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ- ਛੰਡ/ਹ ਅੰਨ 

ਕਾਰ/ਹ ਪਾਖੰਡ / ਨਾ ਸ਼ੰਹਾਗ/ਨਿ ਨ ਓਹ ਰੰਡ। 

ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਗੌਤਮ, ਮੁਨੀ (ਤਪਾ) 

ਲਈ ਆਪਣੀ ਖਿਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ 

ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਨਮੂਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ 

ਪੌਰਾਣਿਕ ਕਥਾ-ਪ੍ਰਸੈਗਾਂ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋੱ 

ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਠ ਪੂਜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਧਰਮ 
ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋ ਉੱਚਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ- 

/ਹੰਦੂ ਪੁਜ ਦੋਹਰਾ ਆਸ਼ਲਮਾਣੁ ਮਸੀਤ / ਨਾਮੈ ਸੋਈ ਐਂਵਆ 

ਲਹ ਦੰਹਰਾ ਨ #ਸੀਤ। 

ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ 

ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਭੂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 
ਸ੍ਰਸ਼ਠ' ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆਂ 

ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨੁਂਖ ਦਾ ਸਾਰਾ 

ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਗੌਤਮ, ਮੁਨੀ (ਤਪਾ) : ਰਾਮਾਇਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ 
ਵਿਚ ਵਰਣਿਤ 'ਸ਼ਰਦ੍ਵਤ” ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੁਨੀ ਜਿਸ 

ਦਾ ਵਿਆਹ ਅਹਲਿਆ (ਅਹਲ੍ਯਾ) ਨਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰੀ ਨਾਲ 

ਹੋਇਆ ਸੀ।“ਬਾਲਮੀਕੀ ਰਾਮਾਇਣ” (ਬਾਲ-ਕਾਂਡ) ਅਨੁਸਾਰ 

ਗੌਤਮ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਹਲਿਆ ਨਾਲ ਬਨ ਵਿਚ ਤਪ 

ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਕ ਦਿਨ ਗੌਤਮ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਉਸੇ 

ਦਾ ਹੀ ਭੇਸ਼ ਧਾਰਣ ਕਰਕੇ ਇੰਦ ਅਹਲਿਆ ਕੋਲ ਆਇਆ 

ਅਤੇ ਸੈਭੋਗ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਅਹਲਿਆ ਨੇ ਇੰਦ ਨੂੰ 
ਖ਼ੁਦ ਆਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਸੰਭੋਗ 

ਉਪਰੈਤ ਇੰਦ ਪਰਤਣ ਲਗਿਆ ਤਾਂ ਉਪਰੋਂ ਗੌਤਮ ਆ ਗਿਆ। 

ਉਸ ਨੇ ਇੰਦ ਨੂੰ ਇਸ ਘਿਰਣਿਤ ਕਰਮ ਲਈ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ। 

ਸਰਾਪ ਨਾਲ ਇੰਦੂ ਦੇ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ। ਅਹਲਿਆ 

ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਤੋੱ 
ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਸ਼੍ਮ ਵਿਚ ਹੀ ਹਵਾ ਫਕਦੀ ਸੁਆਹ ਦੇ ਢੇਰ 

ਉਤੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰ੍ਹੇ ਲੇਟੀ ਰਹੀ।.ਗੌਤਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ 
ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਉਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿਚ 

ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋ ਦਸਰਥ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਇਥੇ ਆਉਣਗੇ। 

ਤਦਉਪਰੈਤ ਗੌਤਮ ਹਿਮਾਲਾ ਪਰਬਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਿਖਰ 

ਉਤੇ ਤਪਸਿਆ ਕਰਨ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਧਰ ਇੰਦੁ ਨੇ ਸਾਰੀ 

ਗੱਲ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਗੌਤਮ ਨੂੰ ਸਰਾਪ 

ਦੇਣ ਲਈ ਅਵਸਰ ਜੁਟਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਤਪ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ 
ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਇੰਦੂ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਏ ਅੰਡਕੋਸ਼ਾਂ 
ਦੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਭੇਡੂ ਦੇ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਰਖ ਦਿੱਤੇ। ਉਧਰ ਰਾਮ ਅਤੇ 

ਲੱਛਮਣ ਨੇ ਅਹਲਿਆ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ 



ਗੋਦਾਵਰੀ, ਨਦੀ 444 

ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਗੌਤਮ ਨਾਲ ਆਨੰਦਪੂਰਵਕ 

ਰਹਿਣ ਲਗੀ। 

'ਬਾਲਮੀਕੀ ਰਾਮਾਇਣ” (ਉੱਤਰ-ਕਾਂਡ) ਵਿਚ 

ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬ੍ਹਮਾ ਸਾਰੀ ਪ੍ਜਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ 

ਚੁਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਉਪਰੇਤ ਇਕ ਪਰਮ ਸੁੰਦਰੀ ਦੀ ਰਚਨਾ 

ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ “ਅਹਲਿਆ” ਰਖਿਆ। ਬ੍ਹਮਾ ਨੇ 

ਉਹ ਗੌਤਮ ਮੁਨੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤੀ । ਇੰਦ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਗੌਤਮ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਣ 

ਕਰਕੇ ਅਹਲਿਆ ਨਾਲ ਸੈਭੋਗ ਕੀਤਾ। ਗੌਤਮ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ 

ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਹਲਿਆ ਨਾਲ ਚੂੰਕਿ ਧੋਖੇ 
ਨਾਲ ਸੈਭੋਗ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਛੋਟ 

ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ 

ਪਾਪ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। “ਬ੍ਰਹਮ-ਪੁਰਾਣ” (ਅ. 87) ਵਿਚ ਵੀ 

ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਆਖਿਆਨ ਦਰਜ ਹੈ। ਕੁਝ 

ਆਖਿਆਨਾਂ ਜਾਂ ਦੈਦ-ਕਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਰਾਪਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ 
ਵਿਵਰਣਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। 

ਇਕ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਗੌਤਮ ਨੇ ਇਹ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ 

ਕਿ 'ਹੇ ਇੰਦ੍ਹ ! ਤੂੰ ਇਕ ਭਗ ਲਈ ਇਥੇ ਆਇਆ ਹੈਂ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ 

ਉਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਗ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰ ਬਾਦ ਵਿਚ ਇਹ ਭਗ-ਚਿਨ੍ਹ 

ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਏ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਸੈਗਾਂ ਵਿਚ ਇੰਦ ਵਲੋਂ 

ਛਲ ਨਾਲ ਸੈਭੋਗ ਕਰਨ ਵਿਚ ਚੰਦ੍ਮਾ ਦੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਹੀ 

ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੁਰਗੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਤੋਂ 
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਂਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਨੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 

ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਗ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 

ਪਿਛੋਂ ਇੰਦੂ ਨੂੰ ਅਹਲਿਆ ਦਾ ਸੈਭੋਗ ਮਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ 

ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਉਲੇਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ 

ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ-- ਗੌਤਮ ਤ੫ਾ ਆਹ/ਲਿਆ /ਇਸਤਾੀੰ 

/ਤਸ਼ ਦੇਖ /ਂਟ੍ਹ ਲੁੜਾਇਆ / ਸ਼ਹਸ਼ ਸ਼ਗੀਰ /ਚਿਹਨ ਭਗ ਹੁਏ 
ਤਾਂ ਮਨ ਪਛੌਤਾਇਆ/(ਗੁ. ਗੰ. ੧੩੪੩-੪੪)। 

ਗੋਦਾਵਰੀ, ਨਦੀ : ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੌਰਾਣਿਕ ਆਖਿਆਨਾਂ 

ਨਾਲ ਸੈਬੈਧ ਰਖਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਦੀ। ਇਸ ਦਾ 

ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਸਵਰਗ ਦੇਣ ਵਾਲੀ (ਗੋ-ਦਾਵਰੀ)। ਇਹ, 

ਅਸਲ ਵਿਚ, ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਗਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਨਦੀ 

ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰਵੀ ਘਾਟ ਦੇ ਤ੍ਰਅੰਬਕ ਮੁਕਾਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ 
ਹੋਈ ਪੂਰਵੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 

ਲੰਘ ਕੇ ਬੈਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿਚ ਡਿਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ “ਦੱਖਣ 

ਗੋਦਾਵਰੀ, ਨਦੀ 

ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੀਗਾ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 

ਪਵਿੱਤਰ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। 

“'ਬਾਲਮੀਕੀ ਰਮਾਇਣ” (ਅਰਣ੍ਯ ਕਾਂਡ) ਵਿਚ 

ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਵਟੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਦੇ 

ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਅਗਸ੍ਤਯ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਆਸ਼ਮ ਤੋਂ' ਦੋ ਯੋਜਨਾਂ ਦੀ 

ਵਿਥ ਉਤੇ ਹੈ। “ਮਹਾਭਾਰਤ” ਦੇ ਵਨ-ਪਰਵ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ 

ਦਾ ਉਲੇਖ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਰ੍ 

ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਗੋਦਾਵਰੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ 

ਸਹਿਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। “ਬ੍ਹਮ-ਪੁਰਾਣ” (70/175) ਵਿਚ 

ਇਸ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉਤੇ ਤੀਰਥ-ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਪੂਰਵਕ 

ਵਰਣਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੀਰਥਾਂ 

ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੰਦਿਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਡਿਗ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 
ਤੀਰਥ ਇਹ ਹਨ- ਨਾਸਿਕ, ਗੋਵਰਧਨ, ਪੰਚਵਟੀ ਆਦਿ। 

ਇਸ ਨਦੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿੰਜਿਆ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਤਮ 
ਹੈ। 

ਇਸ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸੰਗਕ 

ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੈਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੌਤਮ 

ਜਟਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਰੰਗਾ ਦੀ ਧਾਰਾ ਬ੍ਹਮ-ਗਿਰੀ ਵਿਚ ਸਥਿਤ 

ਆਪਣੇ ਆਸ਼੍ਮ ਕੋਲ ਲਿਆਇਆ, ਉਹੀ 'ਗੋਦਾਵਰੀ” ਨਦੀ 
ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਦੀ ਗੈਗਾ 

ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੂੰਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ 

ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਨਾਂ 'ਗੋਤਮੀ” ਵੀ 

ਪ੍ਚਲਿਤ ਹੈ। 

_ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ 
ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ-ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, 

ਭਾਵੇਂ- ਗੰਗਾ ਜਉਂ ਗੌਂਦਾਵਨਿ ਜਾਈਐ ਕੰਭਿ ਜਉ ਕੋਦਾਰ 

ਨੁਾਲੀਐ ਗੌਮਤਾੀ ਸ਼ਹਸ਼ ਗਊ ਦਾਨ ਕਲ /(ਗੁ. ਰੀ. ੯੭੩)। 

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਉਲੇਖ ਇਸ 

ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੇ ਢੇ ਨਾਂਦੇੜ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਲ 

ਸਿੱਖ-ਧਰਮ ਦਾ ਚੌਥਾ ਤਖ਼ਤ ਸਥਿਤ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ 
ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਸੈਨ 1708 ਈ. ਵਿਚ ਮਹਾ-ਪ੍ਸਥਾਨ 

ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਸੈਬੈਧਿਤ ਹੋਰ ਵੀ 

ਕਈ ਧਰਮ-ਧਾਮ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਘਾਟ, ਹੀਰਾ ਘਾਟ, 

ਨਗੀਨਾ ਘਾਟ, ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ, ਮਾਲਟੇਕਰੀ, ਸਥਾਨ ਮਾਤਾ 
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ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ, ਸਥਾਨ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦੁਰ ਆਦਿ। ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ 

ਨੂੰ ਇਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ-ਪਦ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਗੋਪਾਲ : ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ' 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਰਥ 
ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਅਰਥ ਹੈ ਗੋ (ਪ੍੍ਿਥਵੀ) ਦੀ ਪਾਲਨਾ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੋ (ਗਊਆਂ) ਦੀ 
ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਗਵਾਲਾ। ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੇ ਚੁੰਕਿ ਬਚਪਨ 

ਵਿਚ ਗਊਆਂ ਚਰਾਈਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਲਈ ਰੁੜ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ “ਗੋਪਾਲ” ਸ਼ਬਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ 

ਵਾਚਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ' ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ 

ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੋਣ ਲਗ ਪਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਿਸ਼ਣੂ 

ਅਥਵਾ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 

ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਾਚਕ ਬਣ ਗਏ। 

ਨਿਰਗੁਣ ਭਗਤਾਂ/ਸੈਤਾਂ/ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 

ਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਬ੍ਹਮਵਾਚਕ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ 

ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਪਾਲ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ) ਦੀ ਭਾਉ-ਭਗਤੀ ਨਾਲੋ ਜਨਮ-ਮਰਨ ਦਾ ਭੈ 
ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ- ਜਨਮ ਮਰਣ ਕਾ ਭਉ ਗ/ਇਆ ਭਾਉ 

_ਡਗ/ਤਿ ਗੌਂਪਾਲ / (ਗੁ. ਗੰ. ੪੫)। ਇਕ ਹੋਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿਹਾ 
ਹੈ- ਭਏ /ਕੈਠਪਾਲ ਗੋਪਾਲ ਪਭ #ਠੇਂ ਸ਼ਾਧ ਸੰਗਤਿ /ਨਿਓ 

ਮਾਨਿਆ /(ਗੁ. ਗੰ. ੮੧)। 

ਗੋਪੀ : ਗੋਪੀ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਕਾਵਿ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁ ਚਰਚਿਤ 

ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਗੋਪ (ਗਵਾਲਾ) ਦੇ ਇਸਤਰੀ 

ਲਿੰਗ ਵਜੋਂ “ਗੋਪੀ” (ਗਵਾਲਨ, ਅਹੀਰਨ) ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ' 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਭਗਤੀ-ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ “ਗੋਪੀ” 

ਦਾ ਆਪਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਰੂਪ ਅਤੇ 

ਮਹੱਤਵ ਹੈ 
ਵੈੱਸ਼ਣਵ-ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਗਵਤ, ਹਰਿਵੈਸ਼ ਅਤੇ 

ਵਿਸ਼ਣੂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ 

ਨਾਲ ਬ੍ਰਿੱਤਾਂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ" ਵੀ 

“ਭਾਗਵਤ-ਪੁਰਾਣ” ਵਿਚ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦੀ ਬਾਲ ਅਤੇ ਜਵਾਨ 

ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕ ਚਿੜ੍ਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਪੀਆਂ 
ਨਾਲ ਕੀੜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸੈਗ ਅਧਿਕ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਗਏ 

ਹਨ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਦ੍੍ਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਗੋਪੀਆਂ ਅਦੁੱਤੀ ਭਗਤੀ 

ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਪੀ-ਭਾਵ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈਂ 

ਗੋਪੀ 

ਅਦੁੱਤੀ-ਭਗਤੀ। 

ਗੋਪੀ-ਭਾਵ ਜਾਂ ਗੋਪੀ-ਤੱਤ੍ਰ ਦੇ ਬੀਜ “ਰਿਗਵੇਦ” ਦੇ 

“ਵਿਸ਼ਣੂ ਸੂਕ੍ਤ' ਵਿਚ ਲਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। “ਮਹਾਭਾਰਤ” 

ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੀ ਇਕਮਿਕਤਾ ਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ 

ਹੋ ਚੁਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦੀ ਬਾਲ-ਲੀਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨ 

ਹੋਣ ਕਾਰਣ.ਉਸ ਵਿਚ ਗੋਪੀਆਂ ਸੰਬੋਧੀ ਪ੍ਰਸੈਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

ਗੋਪੀ-ਭਾਵ ਦਾ ਸਹੀ ਵਿਕਾਸ ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਕਿ੍ਸ਼ਣ-ਸਾਹਿਤ 

ਵਿਚ ਹੋਇਆ। 'ਭਾਗਵਤ-ਪੁਰਾਣ” ਵਿਚ ਗੋਪੀਆਂ ਦਾ 

ਰੁਪਕਾਤਮਕ ਚਿਤਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੋਪੀਆਂ 
ਦੇਵ-ਪਤਨੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦੀ ਪ੍ਰਸੈਨਤਾ ਲਈ 

ਹੀ ਅਵਤਰਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 'ਬ੍ਹਮਵੈਵਰਤ-ਪੁਰਾਣ” ਅਤੇ 

“ਪਦਮ-ਪੁਰਾਣ” ਵਿਚ ਗੋਪੀ-ਕਲਪਨਾ ਅਤੇ ਗੋਪੀ-ਭਾਵਨਾ 

ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗੋਲੌਕ, ਨਿੱਤ 

ਬਿੰਦਰਾਬਨ, ਨਿੱਤ ਰਾਸਲੀਲਾ, ਰਾਧਾ ਆਦਿ ਉਤੇ ਰਹੱਸਤਾਮਕ 

ਝਾਤ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। 
ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ-ਭਗਤ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਗੋਪੀ-ਭਾਵ 

ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਨਕਾਦਿਕ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਦੇ 

ਆਚਾਰਯ ਨਿੰਬਾਰਕ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪੁਰਣ ਬ੍ਰਹਮ ਮੰਨਦੇ 

ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ- 

ਇਕ ਐਸ਼ਵਰਯ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਮਾ, ਲੱਛਮੀ ਆਦਿ ਨੂੰ 

ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਮਾਧਰਯ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਧਾ 

ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਚੈਤਨ੍ਯ-ਮਤ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ-ਮਾਰਗ ਵਾਲੇ ਸਾਧਕਾਂ 

ਨੇ ਗੋਪੀ-ਭਾਵ ਦਾ ਸੂਖਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਗੋਪੀਆਂ 
ਦੀ ਚਾਰ ਵਰਗਾਂ- ਬ੍ਜਬਾਲਾ, ਸ਼ੁਤਿਗਣ, ਮੁਨੀਗਣ ਅਤੇ 

ਗੋਪ-ਬਾਲਾ- ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੋਪਬਾਲਾ ਵਰਗ ਦੀਆਂ 

ਗੋਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਪ੍ਕਾਰ ਹਨ-- ਚੰਦ੍ਰਾਵਲੀ, ਚੰਦ੍ਰਕਾ, 

ਕਾਂਚਨਮਾਲਾ, ਰੁਕਮ-ਮਾਲਾ, ਚੈਦਾਨਨਾ, ਚੰਦ੍ਰੇਖਾ, ਚਾਂਦਵਾਪੀ, 

ਚੰਦਰਮਾਲਾ, ਚੈਦ੍ਪ੍ਰਭਾ, ਚੰਦੂਕਲਾ, ਸੋਵਰਣਮਾਲਾ, ਮਣਿਮਾਲਿਕਾ, 

ਵਰਣ-ਪ੍ਭਾ, ਸ਼ੱਧ ਕਾਚਨ-ਸੈਨਿਭਾ, ਮਾਲਤੀ, ਯੂਥੀ, ਵਾਸੈਤੀ 

ਨਵਮਲਿਕਾ, ਮੱਲੀ, ਨਵਮੱਲੀ, ਸ਼ੇਫਾਲਿਕਾ, ਸੌਰੀਧਿਕਾ, 

ਕਸਤੂਰੀ, ਪਦਮਿਨੀ, ਕੁਮੁਦ੍ਰਤੀ, ਗੋਪਾਲੀ, ਰਸਾਲਾ, ਸੁਰਸਾ, 

ਮਧੁਮੰਜਰੀ, ਰੈਭਾ, ਉਰਵਸੀ, ਸੁਰੇਖਾ, ਸਵਰਣ ਰੇਖਿਕਾ, 

ਵਸੈਤਤਿਲਕਾ ਆਦਿ। 

ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਭਗਤੀ-ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਗੋਪੀਆਂ ਦਾ ਅਨੇਕ 

ਪ੍ਰਸੈਗਾਂ ਵਿਚ ਉਲੇਖ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 



ਗੋਪੀਚੋਦ , ਰਾਜਾ 

ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਤਿਬਿਬਤ ਵੇਖਿਆ ਹੈ-- ਆਪੇ ਗੋਪੀ ਆਪੇ ਕਾਨਾ/ 
ਆਗੇ ਗਊਂ ਚਰਾਵੈ ਬਾਨਾ/(ਗੁ. ਰੰ. ੧੦੮੩)। 

ਗੋਪੀਚੈਦ , ਰਾਜਾ : ਯੋਗ-ਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ 
ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿਚੋ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁਖ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਲ 

ਰਾਜਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੈਬੈਧਿਤ ਬੈਗਾਲ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਰੈਗਪੁਰ ਜਾਂ ਰੈਗਵਤੀ 

ਖੇਤਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਯੋਗ-ਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ 

ਆਪਣਾ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਛਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਾਲੈਧਰ ਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗੀ 

ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਮਾਣਕਚੰਦ 

ਅਤੇਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਮੈਨਾਵਤੀ ਸੀ ਜੋ ਭਰਥਰੀ ਹਰੀ 

(ਭਰਤ੍ਰ-ਹਰਿ) ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ। 

ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ 

ਨੇ ਨਾਥ-ਯੋਗੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਗੋਪੀਚੋਦ ਉਸ ਯੁਗ ਵਿਚ 

ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ' ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਵਾਮ-ਮਾਰਗੀ ਬਿਰਤੀ ਦੀ 

ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆ ਵਜੋਂ ਨਾਥ-ਮਤ ਦਾ ਉਦਭਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ 

ਦਾ ਇਕ ਨਾਮਾਂਤਰ “ਗੋਵਿੰਦਰਚੰਦ' ਵੀ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਥਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਚਰਪਟ ਨਾਥ ਦਾ 

ਗੁਰਭਾਈ ਵੀ ਦਸਿਆ ਹੈ- ਗਠ ਹਮਾਰੇ ਨੌਰਆ ਲ/ਲਿਲੇ, 

ਚਰਪਟ ਹੈ ਗੁਨ ਭਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਜਨਮ-ਸੈਮਤ ਬਾਰੇ ਠੀਕ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪਰ ਅਨੁਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਕਿ ਇਹ ਯਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਪੂਰਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 

ਕਿਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

ਇਕ ਲੌਕ-ਕਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਪੀਚੰਦ ਦਾ ਜਨਮ 

ਗੋਰਖ-ਨਾਥ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ 

ਮਾਣਕਚੈਦ ਦੇ ਮਰਨ 'ਤੇ ਮੈਨਾਵਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗ-ਸ਼ਕਤੀ 

ਨਾਲ ਯਮਪੁਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ 

ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

ਗੋਪੀਚੰਦ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਦੀ ਉਤੇ ਬੈਠਾ, ਪਰ 

ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੋਧ ਸੀ ਕਿ ਗੋਪੀਚੰਦ ਨੇ 
ਰਾਜਗੱਦੀ ਨ ਤਿਆਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜੀਵਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ। 

ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਸਦਾ ਗੋਪੀਚੰਦ ਨੂੰ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ 

ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ ਵੈਰਾਗ 

ਧਾਰਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਰਾਣੀਆਂ- ਉਦਯਨੀ 
ਅਤੇ ਪਦਮਿਨੀ- ਨੇ ਐਸ਼ਵਰਜ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਨ ਤਿਆਗਣ 

ਲਈ ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਲਏ, ਪਰ ਗੋਪੀਚੌਦ ਵੈਰਾਗ ਧਾਰਣ ਕਰਨ 

ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਦ੍ਿੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕ 'ਸ਼ਬਦੀ” 

ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ-- ਤਾਜਿਲਾ #ੰਗਾਲ ਦੇਸ਼ ਸੈਣਾਵੰਤਾੰ 

ਗੋਬਿੰਦ/ਗੋਵਿੰਦ 

ਮਾਈ / ਜਲੰਧ੍ਹਾੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੌਪੀਚੰਦ ਚੰਪਦਾੀ ਗਾਈਂ। 

ਗੋਪੀਚੰਦ ਦੇ ਤਿਆਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਨੇਕ 

ਲੋਕ-ਕਥਾਵਾਂ ਪ੍ਚਲਿਤ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬੈਗਾਲ ਅਤੇ ਉਸ 

ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦਿਆਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ 

“ਉਦਾਸੀ ਸਾਧ” ਦਾ ਸਰੂਪ-ਲੱਛਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ 

ਹੈ- ਸੋ ਉਦਾਸੀ ਨ ਪਾਲੇ ਉਦਾਸ / ਅਰਧ ਉਰਧ ਕਰੋਂ ਨਿਰੰਜਨ 

ਵਾਸ਼ / ਚੰਦਾ ਸ਼ਰਜ ਕਾ ਪਾਏ ਗੀਢ //ਤਿਸ਼ ਉਦਾਸ ਕਾ ਪੜੈ ਨ 

ਕੰਧ / ਬੋਲੈ ਨਪ/ਚੰਦੁ ਸਤਿ ਸਰਪ / ਪਰਮ ਤੰਤ ਆਹ ਰੋਸ਼ ਨ 
ਰੂਪ /(ਗੁ. ਗੰ. ੯੫੨)। 

ਗੋਬਿਦ/ਗੋਵਿੰਦ : ਸੈਸਕ੍ਤ ਮੁਲ ਦੇ 'ਗੋਵਿੰਦ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ 
ਅਰਥ ਪ੍ਰਾਚੀਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਵਿਉਤਪੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗਊ ਜਾਂ 
ਪ੍ਥਵੀ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। “ਭਗਵਦ-ਗੀਤਾ” (1/32) 

ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਉਤਪੱਤੀ ਦਸੀ ਗਈ ਹੈ। 

“ਵਿਸ਼ਣੁਤਿਲਕ” ਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਵਿਉਤਪੱਤੀ ਦਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੋ (ਅਰਥਾਤ 

ਵੇਦ-ਵਾਣੀ) ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ “ਗੋਵਿੰਦ” 

ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।'ਬ੍ਹਮਵੈਵਰਤ-ਪੁਰਾਣ' (ਪਕ੍ਿਤੀ ਖੰਡ/24) 
ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਉਪੱਤੀ ਦਸੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਮੱਧ-ਯੁਗ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤਕ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਹੀ 

ਪ੍ਚਲਿਤ ਸਨ- ਇਕ ਸੀ ਕਿ੍ਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਬ੍ਹਮ। 
ਨਿਰਗੁਣਵਾਦੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਗੋਵਿੰਦ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਰਥ ਭਾਵ ਬ੍ਰਹਮ 

ਵਾਚਕ ਵਜੋਂ ਗ੍ਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ । “ਗੀਤ-ਗੋਬਿੰਦ” ਦੇ ਰਚੈਤਾ 

ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸੈਕਲਿਤ 

ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 'ਬ੍ਹਮ' ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ- 
ਗਾੀ/ਵੰਦ ਗਾ/ਬੰਦੇ/ਤ ਜਪ ਨਰ ਸ਼ਕਲ ਨਹਿ ਪਦ /(ਗੁ. ਗੰ. 

੫੨੬)। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ “ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ” 

ਨਿਰਾਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ-ਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ 

ਅਰਜਨ ਨੇ “ਥਿਤੀ” ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ-- ਆਤਮ ਜਨਤਾ 

ਗੁਰਮਤਾ ਗੁਣ ਗਾਏ ਗ/ਝੰਦ / ਸੰਤ ਪ੍ਸ਼ਾਦਾਂ ਭੰ ਟੇ ਨਾਨਕਾ 

/ਝਨਸਾ /ਚੰਦ / (ਗੁ. ਰੋ. ੨੯੯)। ਇਸੇ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਕ 

ਹੋਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ-- ਗੁਣ ਨੀਝਂਦ ਗੁਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਸਗਨਿ 

ਪਰਉਂ ਹ/ਨ ਰਾ/ਇ/ ਤਾ ਕਾ ਆਸ਼ ਕਲਿਆਣ ਸ਼ਥ ਲਾ ਤੇ ਸਭ 

ਕਛੁ ਹੋਇ/(ਗੁ. ਗ੍੍. ੨੯੬)। 
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ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ (ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ) : 

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 

“ਦਸਮ-ਗੰਥ” ਵਿਚ ਸੈਕਲਿਤ ਭਗਤੀ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ 

ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਰੰਭ 

ਵਿਚ 'ਜਾਪੁ ਸਾਹਿਬ” ਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਭਾਵ-ਸਾਮਗੀ ਦੀ 

“ਜਪੁਜੀ” ਦੀ ਭਾਵ-ਸਾਮਗੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਤਕ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਭਗਤੀਮਈ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਨੂੰ “ਇਕ” ਮੰਨਿਆ 

ਗਿਆ ਹੈ-- ਨਮਸਤੰ ਸ਼ ਏਕੈ। ਉਹ ਓਅੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਹੈ। 

“ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ ਦੇ ਆਰੈਭ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ- ਪ੍ਰਣਵੇੱ 

ਆਦਿ ਏਕੰਕਾਰ। ਇਥੇ ੧ ਅਤੇ ਓਅੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਨਵਿਤ ਕਰ 
ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ “ਜਾਪ” ਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 

ਵਿਚ ਓ% ਆਮਦ ਡਪ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਦੇਵਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਭੁਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ 

ਅਕਾਲ-ਪੁਰਖ 'ਕਰਤਾ-ਪੁਰਖ? ਵੀ ਹੈ।“ਜਾਪ-ਸਾਹਿਬ' ਵਿਚ 

ਲਿਖਿਆ ਹੈ- ਅਕਾਲ ਪਰਖ ਆਦੇਸ਼, ਕਾਰਨ ਕਾਨੈਂਦ ਹੰ, 

ਸ਼ਰਬੰ ਕਰਤਾ, ਜਗ ਕੰ ਕਰਨ ਹੈ/ ਓਹ ਅਨਭਓ ਅਤੇ ਅਭੰ 

ਹੈ/'ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ” ਵਿਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸੇ ਦੀ 

ਰਖਿਆ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ- ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੰ ਰਛਾ 

ਹਮਨੰ/ ਉਹ ਸੱਤਾ ਕਾਲ-ਰਹਿਤ, ਸਭ ਦਾ ਕਾਲ ਅਤੇ ਸਭ 

ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ-- ਕਾਲ ਰਹਤ ਆਨਕਾਲ ਸ੍ਰੂਪਾ / ਆਲਥ' ਪੁਰਥ' 

ਅਬਗਾਤ %ਆਵਸਹਤਾ /... ਸਭ ਕਾ ਕਾਲ ਸ਼ਭਨ ਕੌ ਕਰਤਾ / ਠੌਗ 

ਸੰਗ ਦੌਖਨ ਕੰ ਹਰਤਾ / (ਅਕਾਲ-ਉਸਤਤਿ 9/10)। ਉਹ 

ਪਰਮ-ਸੱਤਾ “ਅਜੋਨੀ” ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਂਦ ਵਿਚ 

ਆਉਣ ਕਾਰਣ 'ਸੈਭੰ” (ਸੂਯੰਭਵ) ਹੈ-- ਸ਼ਯੰਭਵ ਸ੍ਭੰ ਸ਼ਰਬਦਾ 

ਸਰਬ ਜੁਗਤੇ। ਉਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਬ੍ਹਮ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਚਿੰਨ , 

ਵਰਣ, ਜਾਤਿ-ਪਾਤਿ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ; ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ-ਰੈਗ 

ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਚਲ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ, ਸੁਤੇ-ਸਿਧ ਪ੍ਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ 

ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅਪਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ; ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਇੰਦਾਂ 

ਦਾ ਇੰਦ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਭੇਦ 

ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਦੇਵਤੇ , ਮਠੌਖ, ਅਸੁਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ 

ਅਤੇ ਨੋਤਿ ਨੋਤਿ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰਥਾ ਪ੍ਗਟ ਕਰਦੇ 

ਹਨ- ਚਲ /ਚਹਨ ਅਰ ਝਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨ/ਹਿਨ /ਜਿਹ / 

ਰੁਪ' ਰੰਗਾ ਅਰੁ ਰੋਖ' ਭੱਧ' ਕੋਊ ਕਹ ਨ ਸ਼ਕਾਤਿ /ਕਿਹ/ ਆਚਲ 
ਮੁਰਤਿ ਅਨਭਾਵ' ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਮਿਤੋਜ ਕਾਹਲ / ਕੋਟ /ਇੰਦ੍ਰ 
/ਇੰਦਾਣ ਸ਼ਹਿ ਸ਼ਾਹਾ ਗਟਿਜੰ / ਤ੍ਰਿਭਿਵਣ ਮਗੀਪ ਸੂਰ 
ਨਰ ਅਸ਼ਰ ਨੰਤ ਨੰਤ ਸਨ /ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਤ / ਤਵ ਸਰਲ ਨਾਮ 
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_ਕਥੰ ਕਾਵਨ ਕਰਮ ਨਾਅ ਝਰਣਤਾ ਲੁਮਤ। 1 । (ਜਾਪੁ) 

ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਦਿਆਲੂ, 

ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ, ਭਗਤ-ਵੱਛਲ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਕ ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ 

ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਸੌਮ੍ਯ ਅਥਵਾ ਕੋਮਲ ਰੂਪ 
ਹੈ। ਇਕ ਦੋ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ “ਅਸੁਰ-ਸੰਘਾਰੀ' ਵੀ ਕਿਹਾ 
ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਅਨੁਸਾਰ- ਮੇਰਾ ਪ੍ਭ ਆਚਾ ਅਸ਼ਰ 

ਸ਼ੰਘਾਰਣੁ / ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਭਗ/ਤਿ /ਨੈਸ਼ਤਾਰਣੁ / (ਗੁ. ਰੀ. 
੧੦੫੬)। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਸਿੱਖ-ਧਰਮ 
ਦੀ ਸੋਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ 

ਚੁਕੀਆਂ ਸਨ। ਆਤਮ-ਰਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। 
ਪੰਜਵੇ' ਅਤੇ ਨੌਵੇਂ' ਗੁਰੁ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਮਹਾ-ਬਲੀਦਾਨਾਂ ਨੇ 

ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਝੰਝੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭੈ-ਭੀਤ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੀਰਤਾ 
ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਭਰਨ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਯੁੱਧ ਲਈ ਪ੍ਰੰਰਣਾ ਦੇਣ ਲਈ 

ਸਾਹਿਤ-ਸਿਰਜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 

ਹੀ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਤੋ' ਸੈਕਟ-ਹਰਨ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲਗੀ। 

ਫਲਸਰੂਪ ਸੌਮ੍ਯ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਝਾਰੂ ਕਲਪਨਾ ਵੀ 

ਜੁੜਨ ਲਗੀ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ, ਸੈਤ ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀ 

ਦਾ ਪਰਸਪਰ ਸਾਮੰਜਸ ਹੋਣ ਲਗਾ। ਦਸਮ-ਗੁਰੂ ਖ਼ੁਦ ਇਕ 

ਪਰਾਕ੍ਮੀ ਯੋਧਾ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ 

ਵੀ ਯੁੱਧ-ਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲਗਿਆ। ਉਹ ਸੌਮ੍ਯ ਹੁੰਦਾ 

ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਠੌਰ ਅਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਹੈ- (1) ਨਮੋਂ ਸਲੜਹ ਪਾਣ / 
ਨਮੋ ਅਸੜ ਆਣੇ। ੫੨। ; (2) ਨਮ ਨਿਤ ਨਾਰਾਇਣ ਕੂਰ 

ਕਰਮੇ। ੫੫। ; (3) ਨਮ ਜੁਧ ਲੁਧੇ ਨਮ ਗਿਆਨ /ਗਿਆਨ /.... 

ਨਮ ਕਲਹ ਕਰਤਾ ਨਮੋ ਸਾਂਤ ਰੁਪ। ੧੮੭। (ਜਾਪੁ)। 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ 
ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸਣ ਵੀ ਵੀਰ-ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ 

ਇਲਾਵਾ ਅਨੇਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਕਤੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ 

ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਭੂ ਦਾ ਵੀਰ ਅਤੇ ਸੈਘਾਰਕ ਰੂਪ ਉਘੜਦਾ 

ਹੈ, ਜਿਵੇਂ- ਗਨੰਘਲ /ਨਕਸ਼ਤੰ, ਖਲ ਘਾ/ਇਕ ਹੈ, /ਰ੫' 
ਤਾਪਨ ਹੰ, ਸੜ ਪ੍ਣਾਸੀ, ਆਨੇ ਘਾਲ਼ਯ ਹੈ, ਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਉਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਦਾ 

ਦੁਸ਼ਟ-ਦਮਨ-ਕਾਰੀ ਰੂਪ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੇ। 

ਅਜਿਹੇ ਚਿਤ੍ਣ ਨਾਲ ਭੈ-ਭੀਤ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੈਰੀ ਦੇ ਨਸ਼ਟ 
ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੈਲਾਨੀ ਆਸਵੰਤ ਹੋ ਕੇ 

ਉਤਸਾਹ-ਪੂਰਵਕ ਆਤਮ-ਬਲ ਨਾਲ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ 

ਜੌਹਰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਿਚ ਸਮਰਥ ਹੋਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜੁਝਾਰੂ 
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ਕਲਪਨਾ ਨਾਲ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੌਮ੍ਯ ਅਤੇ ਰੌਦਰ ਦੋਵੇਂ ਰੁਪ 

ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। “ਜਾਪ” ਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ 

ਇਸੇ ਸਾਮੰਜਸ ਨੂੰ ਪ੍ਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ- ਦੁਕਾਲੰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 

/ਦਾਆਲੀ ਸ਼੍ਰਪੰ /ਸ਼ਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗੀੰ /ਬਭੂਤੇ / 

ਸੈਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ-ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਬਾਰੇ 
ਇਸ ਗੰਥ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਉੱਜ ਜੋ ਕੁਝ 

ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ 

_ਹੀ ਅਗੇ ਤੋਰਦਾ ਹੈ। ਦਸਮ-ਗੁਰੂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਾ ਸੈਸਾਰ ਇਕ 

ਖੇਲ-ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਇਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਅਨੇਕ 

ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਬਾਜੀਗਰ ਵਾਂਗ ਸੈਸਾਰਿਕ 

ਪ੍ਪੰਚ ਨੂੰ ਰਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵਾਂਗ ਸਮੇਟ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ-- 

ਏਕਾ ਮੁਗੰਤ ਅਨੰਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਨ ਰੇਪ ਅਨੰਕਾ / ਖੋਲ ਖੋਲ 

ਅਥੌਲ ਥੋਲਨ ਅੰਤ ਕੌ /ਫਰ ਏਕ। ੪੧। (ਜਾਪੁ) 

“ਅਕਾਲ-ਉਸਤਤਿ” ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤੱਥ ਦੀ 

ਉਪਮਾਨ-ਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 

ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਤੋਂ ਕਈ ਚਿੰਗਾਰੀਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ 
ਹੋਂਦ ਦਸ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ; ਜਿਵੇ' 

ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਜ਼ੱਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਅੰਤ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ 

ਬੋਧ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ' ਕਿਸੇ 
ਨਦੀ ਜਾਂ ਜਲ-ਆਸ਼ਯ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਲਹਿਰਾਂ ਉਠ ਕੇ ਅਤੇ 

ਆਪਣੇ ਅਸਤਿਤ੍ਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਲ ਵਿਚ 
ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ; ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਅਨੇਕ 

ਸੈਸਾਰਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਦ ਲੀਨ ਹੋ 

ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ-- ਜੌਸੇ ਏਕਾ ਆਗ ਤੇ ਕਨੂਕਾ ਕੋਟਿ ਆਗਾ 
ਉੰਠੰ, ਨਯਾਨੋ ਨਯਾਨੋਂ ਨੂੰ ਕੇ ਫੋਰ ਆਗ ੭ /#ਲਹਹੰਨਂ / ਜਸ 

ਏਕਾ ਹੂ/ਨ ਤੇ ਅਨੰਕਾ ਧਨ ਪੁਗਾਤਾ ਹੈ, ਸੁਨਿ ਕੇ ਕਨੂਕਾ ਫੋਰ 

ਧਾਰਿ ਹੀ ਸਮਨੰਹੰਗੇ / ਲੰਸ਼ੇ ਏਕ ਨਦ ਤੇ ਤਰੰਗ ਕੋਟਿ ਉਪਜਤਾ 

ਹੈ, ਪਾ/ਨੈ ਕੇ ਤਰੰਗ ਸ਼ਝੈ ਪਹਨਿ ਹੀ ਕਹਹੰਹਿੰਗੇ / ਤੀਸ਼ੇ /ਵਸ਼ਵ 

ਉਪ ਤੇ ਅਭੁਤਾ ਭੂਾਤਾ ਪ੍ਗਟ ਹੋਇ, ਤਾੰਹੋਂ ਤੇ ਉਪਜ ਸੜੈ ਤਾਗੀ' 
ਮੰ ਸ਼ਮਾਹਹਿੰਗੇ। ੮੭। 

ਜੀਵਾਤਮਾ ਅਥਵਾ ਮਨੁੱਖ ਸੈਬੈਧੀ ਵੀ ਇਸ ਗੰਥ ਵਿਚ 

ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਗਈ। ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 

ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਸੈਬੈਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ 
ਅਨੁਕਰਣ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 

ਕੋਈ ਬੈਰਾਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸੈਨਿਆਸੀ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਅਤੇ 

ਕੋਈ ਤੁਰਕ, ਪਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਨੁਂਖ ਹਨ ਅਤੇ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਕਰਤਾ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ।ਉਹ ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ 

ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ (ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ) 

ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੱਤਾ 

ਨਹੀਂ-- ਕੋਊ ਭਇਓ ਮੰਡੀਆਂ ਸੀੰਨੇਆਨਾਂ ਕੋਊ ਜੋਗਾ ਭਇਓ, 
ਕੋਊ ਬ੍ਹਮਚਾਗੀ ਕੋਊ ਜਤੀ ਅਨੁਮਾਨਲੋਂ / /ਹੈਂਦੂ ਤੁਰਕਾ ਕੋਊ 
ਰਾਫਜ? /ਇਮਾਮ ਸਾਫ, ਮਾਨਸ ਕਾ ਜਾਤ ਸ਼ਝੰ ਏਕ 

ਪ/ਹਚਾਨਬੋ / ਕਰਤਾ ਕਠੀਮ ਸੋਈ ਰਾਜਕ ਰਹੀ ਓ£?, ਦੂਸਰੋਂ 
ਨ ਭੰਦ ਕੌਈ ਭੂਲ ਭਰਮ ਮਆਾਨਝੰ / ਏਕ 2 ਕਾ ਸੇਵ ਸਭ ਹੀ ਕੰ 

ਗੁਰਦੇਵ ਏਕ, ਏਕਾ ਗੰ ਸਰੂਪ ਸਬੈ ਏਕੈ ਜੌਤਾ ਜਾਨਝੇ। 85। 

ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ 

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਭਿਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਛ ਮੰਨ ਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 
ਮੰਦਿਰ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ, ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਨਮਾਜ਼, ਸਭ ਇਕ-ਸਮਾਨ 

ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੇ ਇਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ 

ਕੇਵਲ ਭਰਮ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਵਤਾ, ਦੈਤ, ਯਕ੍ਸ਼, ਗੰ ਧਰਬ, 

ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਿੰਦੂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਉਪਰਲੀ ਵਖਰਤਾ, 

ਅਸਲ ਵਿਚ, ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। 
ਸਾਰੇ ਮਨੋਂਖ ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨਾਂ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਵਜੋਂ ਇਕ- 

ਸਮਾਨ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੱਤ੍ਰਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਗ 
ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਮ ਅਤੇ ਰਹੀਮ, ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਨ ਵਿਚ 
ਕੌਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਬਨਾਵਟ 

ਇਕੋਂ ਜਿਹੀ ਹੈ-- ਦੇਹਰਾ ਮਸੀਤ ਸੋਈ ਪੁਜਾ ਆ /ਨੇਵਾਜ ਓ£ੰ, 
ਮਾਨਸ਼ ਸਬੈ ਏਕਾ ਪੈ ਅਨੰਕ ਕੋ ਭੁਮਾਉਂ ਹੈ/ ਦੇਵਤਾ ਅਦੇਵ 
ਜਛ' ਗੰਧ੍ਰਲ ਤਰਕ /ਹੈਂਦੂ, ਨਿਆਨੇ /ਨਿਆਨੋੇ ਦੋਸ਼ਨ ਕੇ ਡੇਸ਼ ਕੇ 
ਪੁਭਾਉ ਹੈ/ ਏਕੈ ਨੰਨ ਏਕੈ ਕਾਨ ਏਕੇ ਦੇਹ ਏਕੇ ਬਾਨ, ਖਾਕ 
ਝਾਦ ਆਤਸ਼ ਅੰਠ ਆੜ ਕੇ ਰਲਾਉਂ ਹੈ/ ਅਲਹ ਅਭੋਖ ਸੋਈ 

ਹੈ। ੮੬। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਦਰਭਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ 
ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਚਾਰ-ਨੁਹਾਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਦਸਮ- ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਅਦੈਤ ਸੈਬੈਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕ-ਮਾਤਰ 

ਸਾਧਨ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। “ਜਾਪ” ਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ 
ਜੀ ਨੇ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪ ਵਿਚ 
ਸਰਬਤ੍ਰ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਕੋਈ 

ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਦੋਵੇਂ ਅਭਿੰਨ ਹਨ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਪ੍ੌਮ ਦਾ ਹੀ ਪਸਾਰਾ 

ਹੈ- ਲੜ੍ਹ ਤੜ੍੍ /ਦਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹ/ਇ ਫੈਲਿਆ ਅਨੁਰਾਗ। ੮੦। 

“ਅਕਾਲ-ਉਸਤਤਿ” ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ 

ਨੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਠਾਕੁਰ ਧਾਰਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 

ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਨੂੰ ਗਲੇ ਵਿਚ ਲਟਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਵਲ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ 



ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ (ਬਾਣੀ) 

ਵਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੁਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ 
ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਕੂੜੀ 

ਜਿਆ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੇਦ 

ਨੂੰ ਸਮਝਣੌ ਅਸਮਰਥ ਹਨ- ਕਾਨੂ ਲੰ ਪਾਹਨ ਪੁਜ ਘੱਰਲੇ 
ਸੈਰ, ਕਾਹੂ ਲੰ /ਲੰਗੁ ਗਠੈ ਲਟਕਾ/ਇਉਂ / ਕਾਹੂ ਲੰਖਓ ਗਰ 

#ਆਵਾਚਾਂ /ਦਿਸ਼ਾ ਆਹ, ਕਾਹੂ ਪਛਾਹ ਕੌ ਸੰਸ਼ /ਨਿਵਾ/ਇਉਂ / 

ਕਉ ਝੁਤਾਨ ਕੋ ਪੁਲਤ ਹੈ ਪਲੁ, ਕੋਊ ਮ੍ਰਤਾਨ ਕੌ ਪੂਜਨ 

ਧਾਇਉਂ / ਕੂਰ ਨਆ ਓਗਝਿਓ ਸ਼ਭਹੀ ਜਗੁ, ਸੰ ਭਗਵਾਨ 

ਕੰ ਭੋਦ ਨ ਪਇਓ। ੩੦। 

ਸਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੇਦ ਬਾਹਰਲੇ 

ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਜਾਂ ਕਰਮ-ਕਾਂਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ' ਹੋ 

ਸਕਦਾ। ਬਗਲੇ ਵਾਂਗ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣ 

ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸੱਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ 

ਲੈਣ 'ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ-ਪਰਲੋਕ ਨਸ਼ਟ ਹੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇ- 

ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲੀਨ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਉਮਰ ਬਿਤਾਉਣੀ 

ਹੈ। ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਪੈਰੌਮ ਹੀ ਇਕ-ਮਾਤਰ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਸ 

ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ-- ਕਹਾ ਭਲੋ ਲੋਂ 

ਦੋਊ ਲੋਚਨ ਮੂੰਦ ਕੰ, ਬੈਠ ਗ/ਹਿਓ ਬਕਾ /ਹਿਆਨ ਲਗਾ/ਇਉਂ / 

ਨਾਤ /ਫ/ਨਿਓ ਲਏ ਸ਼ਾਤ ਸਮੁੰਦਨ, ਲੌਕ ਗਇਓ ਪਰਲੌਕ 

ਗਾਵਾ/ਇਉਂ / ਬਾਸ /ਕਾਓ /ਸਿਖਿਆਨ ਸੋ ਬੰਠ ਕੰ, ਐਸੇ ਹੀ ਐਸੇ 

ਸ਼ ਬੈਸ਼ ਬਿਤ7ਇਓਂ / ਸ਼ਾਚ ਕਹ ਸੁਨ ਲੰਹ ਸਭੈ, /ਜਿਨ ਪ੍ਰੰਮ 

ਕੀਓ ਤਿਨ 27 ਪਭ ਪਾਇਓ। ੨੯। 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿਦ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਲਈ ਸਰਬਸੇਸ਼ਠ ਸਾਧਨ 'ਪ੍ਰੰਮ” ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ 

“ਆਦਿ-ਗੰਥ” ਦੀ ਪ੍ਰੋਮ-ਭਗਤੀ ਦੀ ਹੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤੀ ਹੈ। 

ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ (ਬਾਣੀ) : ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 
ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ 

ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਚੀ ਬਾਣੀ “ਦਸਮ-ਗੰੰਥ' ਵਿਚ 

ਸੈਕਲਿਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੋਬਧਿਤ 'ਦਸਮ-ਗ੍ੰਥ” 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 

ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰੀ੍ਥ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੈਕਲਨ-ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ 

ਕੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਨੋਕਾਂ ਬੀੜਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਅਤੇ ਲਿਖਵਾਈਆਂ 

ਗਈਆਂ। ਵੀਹਵੀ' ਸਦੀ ਦੇ ਆਰੈਭ ਤਕ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰੂ-ਧਾਮਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਗੁਰੂ 

ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹੀਵੀਂ 

ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ 
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ਜਨ-ਮਾਨਸ ਦੇ ਹੋਏ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਪ੍ਰਤਿ 

ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਉਪਰਾਮਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਭਰ ਦਿੱਤੀ । ਫਲਸਰੂਪ, 

ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਇਤਿਹਾਸਿਕ 

ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰੈਪਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ 

ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। 

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਆ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸਾਹਿਤ, ਸਿੱਖ- 

ਇਤਿਹਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆ-ਸਾਗਰ/ਵਿਦਿਆਸਰ ਨਾਂ ਦੇ 

ਵੱਡਾਕਾਰੇ ਰਥ ਵਿਚ ਸਮੇਟਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਉਦੋਂ ਤਕ 

ਜਿਲਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਮਹਾਕਵੀ ਸੈਤੌਖ 

ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਂ ਮਣ ਸੀ- ਨੰ ਮਣ ਹੋਇ ਤੌਲ ਆਹ ਸੁਖਨ 

ਜਲ਼ਿਖਤ ਲਿਖਾਇ। ਇਹ ਗੰਥ ਚਲੈਤ ਅਥਵਾ ਟੇਢੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ 

ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ “ਖਾਸ-ਲਿਪੀ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 

ਸੀ। ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚਲੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਉਤਾਰੇ 
ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਦਰ ਵਜੋਂ 

ਸੈਭਾਲ ਕੇ ਰਖਦੇ ਸਨ। ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ 

ਵਿਦਿਆਸਾਗਰ ਦੇ ਰੁੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ, ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਾਂ 

ਨੇ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਪੱਤਰੇ ਫੜ ਵੀ ਲਏ ਜੋ ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ 

ਖ਼ਾਸ-ਦਸਖ਼ਤੀ ਪੱਤਰਿਆਂ ਵਜੋਂ' ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ 

ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਹਾਪ੍ਰਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ 

ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਬੀੜ ਵਿਚ ਸੈਕਲਿਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 
ਪਿਛੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸੁਖਾ 

ਸਿੰਘ ਪਟਨਾ ਵਾਲੇ- ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਦਮ ਨਾਲ ਪੋਥੀਆਂ 

ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੈਕਲਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ । ਉਦੋਂ ਇਸ ਗ੍ਥ 

ਨੂੰ 'ਬਚਿਤ੍੍ ਨਾਟਕ” ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਦ ਵਿਚ 

ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹੀ “ਦਸਮ-ਗੁੰਥ” ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। 

ਇਸ ਗ੍੍ਥ ਦੇ ਸੈਕਲਨ-ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚਲੀਆਂ 

ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਗਤ ਭਿੰਨਤਾ ਕਾਰਣ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ 

ਚਲ ਪਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ-ਭਿੰਨ ਇਕੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਖਿਆ 

ਜਾਏ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਭਾਈ ਮਤਾਬ 

ਸਿੰਘ ਮੀਰਾਕੋਟੀਏ ਦੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਸ ਸੈਕਲਨ ਨੂੰ 

ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ 

ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਤਮ-ਰਖਿਆ 
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ਲਈ ਕੀਤੇ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿਚ ਰਝੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਣ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ 

ਸਥਾਈ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਚਲਦਾ ਆ 

ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੈਧ ਵਿਚ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਚਰਚਾ 

“ਦਸਮ-ਗਰੰਥ ਦਾ ਕਰਤ੍ਰਿਤਵ” ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਲੇਖਕ ਦੀ 

ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ। 

“ਦਸਮ-ਗੁੰਥ” ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਿੱਖ-ਜਗਤ ਵਿਚ ਕਿਉਂ 
ਘਟਿਆ? ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਣ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਣ ਇਹ 

ਕਿ ਇਸ ਗਰੰਥ ਦਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ 
ਨਹੀਂ , ਨ ਹੀ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਧੀਵਤ ਸੈਪਾਦਨ ਹੋਇਆ 

ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਸੰਦਿਗਧ ਹੈ। 
ਦੂਜਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਰਤ੍ਰਿਤਵ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ 

ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ, ਖ਼ਾਸ ਤੋਰ ਤੇ ਪਰੈਪਰਾਈ ਰੁਚੀਆਂ 

ਵਾਲੇ, ਸਾਰੇ “ਦਸਮ-ਗ੍ਰੰਥ” ਨੂੰ ਨਿਰਦੁਐਦ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੁਰੂ 
ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਚਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ, 

ਖ਼ਾਸ ਤੋਰ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਰੁਚੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਇਸ 

ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਭਗਤੀਮਈ ਅਥਵਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ 

ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਤ੍ਰਿਤਵ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਗੁਰੁ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ 

ਹਨ ਪਰ ਅਵਤਾਰ-ਕਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚਰਿਤੋੋਪਾਖਿਆਨ ਆਦਿ 
ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ 

ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ਟ-ਬੁੱਧੀ 

ਦਾ ਸਾਮੰਜਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਚਿੰਤਨ-ਪੱਧਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ 

ਖਾਂਦਾ। ਤੀਜਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚਲੇ 

ਅਵਤਾਰ-ਪ੍ਰਸੈਗਾਂ ਅਤੇ ਚਿਰਤੋਪਾਖਿਆਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖ-ਧਰਮ 

ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨ ਹੀ 

ਨਿਰਗੁਣ-ਸਾਧਨਾ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ 

ਵਿਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 

ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਵਾਦਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 

ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਦਾ ਮੂਲ-ਉਦੇਸ਼ ਅਗੇ 

ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੋ ਟੂਕਾਂ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ- (1) ਦਸ਼ਮ 
ਕਾਥਾ ਭਾਗੱਤ ਕੈ ਭਾਖਾ ਕਠੰ ਬਨਾਇ / ਆਵਰ ਬਾਸ਼ਨਾ ਨਹੰਹ 

ਪ੍ਰਭਾ ਧਰਮ ਜੁਧ ਕੇ ਚਾਇ। ੨੪੯੧। ('ਕਿ੍ਸਨਾਵਤਾਰ”); (2) 

#ਨੰ ਗੰਗਾ ਜੋ ਯਹ ਸ਼ ਰਸਨਾ ਪਾਵਈ/ ਸ਼ਨੰ ਮੁੜ /ਚਿਤਾ 

ਲਾ/ਏ ਚੜਰਤਾ ਆਵਈ?। ੪੦੧। (“ਚਰਿਤੋਂ ਪਾਖਿਆਨ”)। 

ਉਪਰੋਕਤ ਪਹਿਲੀ ਟੂਕ ਅਵਤਾਰ-ਪ੍ਰਸੈਗਾਂ ਦਾ ਰਚਨਾ-ਮਨੋਰਥ 
ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਧਰਮ-ਯੁੱਧ ਲਈ ਸਿੱਖ 

ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਉਤਸਾਹਿਤ 
ਕਰਨਾ। ਦੂਜੀ ਟੂਕ ਰਾਹੀਂ “ਚਰਿਤ੍ੋਪਾਖਿਆਨ' ਪਿਛੇ ਕੈਮ ਕਰ 
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ਰਹੀ ਬਿਰਤੀ ਵਲ ਸੈਕੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ 

ਸਿੱਖ-ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੁਮਾਰਗ ਉਤੇ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਤੋ ਸਚੇਤ 

ਕਰਨਾ। 

ਇਸ ਗੰਥ ਵਿਚਲੀਆਂ ਭਗਤੀਮਈ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ 

ਜੋ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 

ਵਿਚਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੰਥ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਅੰਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ 
ਵਿਚਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 

ਤੋਂ ਸਹਿਜ ਹੀ ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਗੰਥ ਹੈ 
ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚਲੀ ਬਾਣੀ ਮਨੋਂ ਖਤਾ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ 

ਕਲਿਆਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ “ਦਸਮ-ਗ੍ਰੰਥ” ਵਿਚਲੀਆਂ 

ਅਧਿਕਾਂਸ਼ ਰਚਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੈਸਾਰਿਕ ਪਰਪੰਚ ਵਿਚ 

ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਤਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ 

ਰਖਣ ਲਈ ਸਸ਼ਸਤ੍ਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ 

ਗਿਆ ਹੈ। ਫਲਸਰੂਪ ਗੁਰੁ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ-ਧਰਮ ਦਾ 

ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਅਤੇ “ਦਸਮ-ਗੰਥ” ਪੁਰਾਤਨ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ 

ਪ੍ਸੈਗ ਵਿਚ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ 

ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਸਪਰ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ 

ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਗੁੰਥਾਂ ਵਿਚਲੀ ਮੁੱਖ 

ਵਿਚਾਰਧਾਰਿਕ ਸੁਰ ਇਕ-ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, “ਦਸਮ-ਗ੍ੰਥ” 

ਦੀਆਂ ਭਗਤੀਮਈ ਰਚਨਾਵਾਂ ਬਿਰਤੀ ਵਜੋਂ' ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 

ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਇਮ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ 

ਵਿਚ, ਗੁਰੂ ਰੱਥ ਸਾਹਿਬ ਨਵੇਂ' ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ- 
ਪ੍ਧਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਆਤਮ-ਗੌਰਵ ਨੂੰ 

ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦਸਮ-ਗੁੰਥ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਤ ਉਤੇ ਦਰਜ 'ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮਾ' ਨੂੰ ਛਡ 

ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ 
ਨਿਵਾਸ ਤਕ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਚੁਕੀਆਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ 

ਬਾਦ ਉਦਮੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੈਕਲਨ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ, ਉਹ 

ਕਿਸੇ ਨਿਸਚਿਤ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਆਪਸ ਵਿਚ 

ਕਾਫ਼ੀ ਅੰਤਰ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜ ਪੁਰਾਤਨ 

ਬੀੜਾਂ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹਨ, ਜਿਵੇ' (1) ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ 

ਵਾਲੀ ਬੀੜ, (2) ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੋਤੀ ਬਾਗ਼ ਵਾਲੀ ਬੀੜ, 

(3) ਸੈਗਰੂਰ ਵਾਲੀ ਬੀੜ, (4) ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਬੀੜ, 

ਅਤੇ (5) ਗਿਆਨੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ 

ਪਈ ਬੀੜ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਵੱਸ਼ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ “ਦਸਮ ਗੰਥ 
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ਦਾ ਕਰਤ੍ਰਿਤਵ” ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਬਾਣੀ-ਕ੍ਰਮ, ਬਾਣੀ-ਸੈਖਿਆ, “ਅਥ” 

ਇਸ ਗੰਥ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰਯਾਦਿਤ ਜਾਂ ਵਿਵਸਥਿਤ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਲਨ-ਕਰਤਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ 

ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਗ੍ਹੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਤਾਰਾ 

ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਰਥ ਵਿਚਲੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ 

ਪਾਠ ਵਿਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਐਤਰ ਅਥਵਾ ਰਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ 

ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 'ਗੁਰਮਤ ਗ੍ਰੰਥ ਪ੍ਚਾਰਕ 

ਸਭਾ” ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਨੇ “ਦਸਮ-ਰੀ੍ਥ” ਦੀਆਂ 32 ਪੁਰਾਤਨ ਬੀੜਾਂ 

ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 

ਸੈਨ 1897 ਈ. (ਸੰ. 1954 ਬਿ.) ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਵਿਸਤਰਿਤ 

ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ 

ਸੀ, ਪਰ ਖੇਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 32 ਬੀੜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ 

ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀ ਨਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਭਾ ਵਲੋਂ 

ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪਾਠ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਈ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਕ੍ਰਿਪਾਲ 

ਸਿੰਘ, ਬਜ਼ਾਰ ਮਾਈ ਸੇਵਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ 

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹੀ ਰੂਪ ਪ੍ਚਲਿਤ ਹੈ। 

ਕੁਲ 1428 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕਮ 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ- (1) ਜਾਪੁ, (2) ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ, (3) ਬਚਿਤ੍ਰ 

ਨਾਟਕ, (4) ਚੰਡੀ ਚਰਿਤ੍ਰ (ਉਕਤੀ ਬਿਲਾਸ), (5) ਚੰਡੀ 

ਚਰਿਤ੍-ਦੂਜਾ, (6) ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ, (7) ਗਿਆਨ 

ਪ੍ਰਬੋਧ, (8) ਚੌਬੀਸ ਅਵਤਾਰ, (9) ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਵਤਾਰ, (10) ਰੁਦ੍ਰ 

ਅਵਤਾਰ, (11) ਰਾਮਕਲੀ ਪਾ. 10, (12) ਸਵੈਯੇ , 

(13) ਖਾਲਸਾ ਮਹਿਮਾ, (14) ਸਸਤ੍ ਨਾਮ ਮਾਲਾ, (25) 

ਚਰਿਤ੍ੋਪਾਖਿਆਨ, (16) ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮਾ, (17) ਹਿਕਾਇਤਾਂ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਵਰਣ ਤੋ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 

“ਦਸਮ-ਗ੍ਰੰਥ' ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਇਕ ਮੁੱਖ 

ਧੁਰੇ ਦੁਆਲੇ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦਾ ਸਗੋ' ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਤੇ ਪਰਸਪਰ 

ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ 

ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਵਰਗ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜਾਂ 

ਭਗਤੀ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਾਪੁ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲ 

ਉਸਤਤਿ। ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਵਿਚ “ਬਚਿਤ੍ ਨਾਟਕ” ਅਤੋਂ 

“ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ” ਨੂੰ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ 

ਦਾ ਸੈਬੈਧ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ 

ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦ੍੍ਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਹਨ। 
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ਤੀਜਾ ਵਰਗ ਚਰਿਤ੍-ਕਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀ ਚਰਿਤ੍ਰ, 

ਅਵਤਾਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਦਿ। ਚੌਥਾ ਗਿਆਨ-ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਰਗ 

ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਬੋਧ। ਪੰਜਵੇਂ ਵਰਗ ਵਿਚ ਇਸਤਰੀ- 

ਚਰਿਤ੍ਰਾਂ ਨਾਲ ਸੈਬੰਧਿਤ ਕਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਛੇਵੇਂ ਵਰਗ ਦਾ ਸੈਬਧ 

ਸ਼ਸਤ੍ਰਾਂ ਅਤੇ ਅਸਤ੍ਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦਰਸਾਉਣ 

ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨਵੇਂ' ਸਿੱਖ 

ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸਾਮਗ੍ਰੀ ਜੁਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 

ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਬਣ ਸਕਣ, ਹਰਿ-ਭਗਤੀ 

ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਅਨਿਆਇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਡਟ 

ਮਾਇਆ-ਜਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਭਾਵ ਤੋ' ਪਰੇ ਰਹਿ ਸਕਣ । 

ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ (ਵਿਅਕਤਿਤਵ) : ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 

ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੈਪਾਦਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੁਰੂ-ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਗੱਦੀਦਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ 

ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ 22 ਦਸੈਬਰ, 1666 ਈ. (ਪੋਹ ਸੁਦੀ ਸੱਤਵੀਂ, 

1723 ਬਿ.) ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਪਟਨਾ ਨਗਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂ 

ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੋਇਆ। ਖ਼ਾਲਸੇ 

ਦੇ ਜਨਮ-ਦਿਵਸ ਅਥਵਾ ਅੰਮ੍ਿਤ-ਸੈਚਾਰ ਸਮਾਗਮ ਤਕ 

ਆਪ ਦਾ ਨਾਂ 'ਗੋਬਿਦ ਰਾਇ” ਰਿਹਾ। ਆਪ ਦਾ ਵਿਅਕਤਿਤਵ 

ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਤੇਜਸਵੀ ਸੀ। ਆਪ 

ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਪਟਨੇ ਵਿਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ 

ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰੀਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਖ਼ੂਬ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ 

ਬਣਾਵਟੀ ਯੁੱਧ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇਂ !। ਪਟਨਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਰਾਜਾ 

ਫਤਹਿ ਚੰਦ ਮੈਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਾਣੀ ਆਪ ਪ੍ਰਤਿ ਇਸ਼ਟ- 

ਭਾਵਨਾ ਰਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪ ਤੋ' ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਜਲੇ ਭਵਿਖ 

ਦੀ ਆਸ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸਨ। 

ਕੁਝ ਸਮੇ ਬਾਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਟਨੇ ਤੋ 

ਆਨੰਦਪੁਰ ਪਰਤ ਆਏ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਠੀਕ ਕਰਕੇ 

ਆਪ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ 

ਆਪ ਨੂੰ ਫ਼ਾਰਸੀ, ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਆਦਿ ਭਾਸਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ 

ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਬੈਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਲੀਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪ 

ਨੂੰ ਘੋੜਸਵਾਰੀ, ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਸ਼ਸੜ੍-ਪ੍ਯੋਗ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ- 

ਸਿਖਿਆ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿੱਧਹਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਜਦੋਂ ਆਪ ਨੌਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਧਰਮ-ਰਖਿਆ 

ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ 
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ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਪ ਨੇ ਪਿਤਾ-ਗੁਰੂ ਨੂੰ 
ਮਹਾ-ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ 
ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋ' ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ 
ਥਾਪਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ 11 ਨਵੰਬਰ, 1675 ਈ. (12 
ਮਘਰ, 1732 ਬਿ.) ਨੂੰ ਗੁਰ-ਗੱਦੀ ਉਤੇ ਬੈਠੇ । 

ਗੱਦੀ ਉਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪ ਨੇ ਸੈਨਿਕ 
ਗਤਿਵਿਧੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਾਨਾ ਠਾਠ ਨਾਲ ਰਹਿਣ 
ਲਗੇ । ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੋਂ ਸਾਧਾਰਣ ਭੇਟਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ 

ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਿਆ। 
ਨਾਹਨ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉਤੇ ਆਪ 

ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇ' ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿਚ ਚਲੇ 
ਗਏ ਅਤੇ ਜਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ 
`ਤੇ ਰਹੇ। ਉਥੇ ਸੈਨਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਹਿਤ- 
ਸਿਰਜਨਾ ਵਲ ਵੀ ਰੁਚਿਤ ਹੋਏ। ਸਿੱਖ-ਇਤਿਹਾਸ ਅਨੁਸਾਰ 
ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਆਪ ਪਾਸ 52 ਕਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। 
ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਵਿਥ ਉਤੇ ਭੰਗਾਣੀ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ 
ਆਪ ਦਾ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 
ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪ ਦੀ ਸੂਰ-ਬੀਰਤਾ ਦੀ 
ਸਾਖ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਸਰ ਗਈ। 

ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਠਹਿਰ ਕੇ ਉਥੋਂ ਆਪ 
ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਪਰਤੇ ਅਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਰਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜ 
ਕਿਲਿਆਂ-ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ, ਲੋਹਗੜ੍ਹ , ਕੇਸਗੜ, ਫਤਹਿਗੜ 
ਅਤੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ- ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 
ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋ ਕਰ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਅਲਿਫਖ਼ਾਨ 
ਮੁਗ਼ਲ-ਸੈਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ। ਆਪ ਨੇ ਕਾਂਗੜੇ ਤੋਂ 32 ਕਿ. 
ਮੀ. ਦੂਰ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਨਦੌਣ ਦੇ ਸਥਾਨ ਉਤੇ 
ਮੁਗ਼ਲ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਜਿਤ 
ਕਰਕੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਗੌਰਵ ਕਾਇਮ ਰਖਿਆ। ਇਸ 
ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਖਿਝ ਕੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ 
ਲਈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਮੁਅਜ਼ਮ ਨੂੰ 
ਇਕ ਵੱਡੇ ਸੈਨਾ-ਦਲ ਸਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਲ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ 
ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਤੋ' ਕਾਇਲ ਹੋ ਗਿਆ। 

ਆਨੰਦਪੁਰ ਪਰਤ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ-ਅਨੁਯਾਈਆਂ 
ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਧਰਾਤਲ ਨੂੰ ਦਿੜ੍ਰਿਕਰਨ ਲਈ ਸਾਹਿਤ-ਰਚਨਾ 
ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਰੈਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਤ 
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ਦੀ ਪ੍ਰਮੁਖ ਪ੍ਰਵਿੱਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ-ਚੇਤਨਾ ਸੀ। ਸਾਹਿਤ-ਸਿਰਜਨਾ 
ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ 
ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਨ 1699 ਈ. ਵਿਚ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 
ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦ੍ੜ੍ਹ ਕੀਤਾ। 

ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੈਨਿਕ 
ਸੈਗਠਨ ਭੈ-ਭੀਤ ਕਰਨ ਲਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਮੁਗ਼ਲ 
ਸਰਕਾਰ ਅਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਸੈਨ 1700 ਈ. ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ 
ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨਾਂ ਦੇ ਸੈਨਾ-ਨਾਇਕਾਂ ਅਧੀਨ 
ਮੁਗ਼ਲ-ਸੈਨਾ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਨੌਦਪੁਰ 
ਕਿਲੋ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਫਲ ਨ ਹੋ ਸਕੇ । ਗੁਰੂ 
ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਰਮੋਹ ਅਤੇ ਬਸਾਲੀ ਵਲ ਚਲੇ ਗਏ 
ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਥੇ ਟਿਕ ਕੇ ਪਰਤ ਆਏ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਦ 
ਖਿਝੇ ਹੋਏ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਔਰੋਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ 
ਆਨੰਦਪੁਰ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਗ਼ਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਕਈ 
ਮਹੀਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਘੇਰੀ ਰਖਿਆ, ਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਿਚ 
ਸਫ਼ਲ ਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਖਿਰ ਕਸਮਾਂ ਚੁਕ ਕੇ ਗੁਰੁ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 
ਕਿਲਾ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਰ ਕਸਮਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ 
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਲੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ 
ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਾ ਕੀਮਤੀ ਸਾਮਾਨ, ਸਾਹਿਤਿਕ 
ਰਚਨਾਵਾਂ, ਆਦਿ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਵਿਚ ਰੁੜ੍ਹ ਗਈਆਂ। ਅਨੇਕ 
ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਖੜ ਗਿਆ। 
ਚਾਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ 
ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਥੇ ਮੁਗ਼ਲ-ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਦੋਵੇਂ 
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਂ ਗਏ । ਉਥੋਂ” 
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ “ਉਚ ਕਾ ਪੀਰ” ਬਣ 
ਕੇ ਮੁਗ਼ਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ 
ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਦੀਨਾ-ਕਾਂਗੜ ਤੋ ਔਰੇਗਜ਼ੇਬ 
ਦੇ ਘਟੀਆ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਚਿੱਠਾ 'ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮੇ” ਦੇ ਰੂਪ 
ਵਿਚ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਫਿਰ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਉਤੇ 
ਮੁਗ਼ਲ-ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੇਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ 
ਆਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੁਲ ਬਖ਼ਸ਼ੀ। ਉਧਰ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੋ' ਪਾਰ 
ਹੌਣ ਵੇਲੋਂ ਦੋ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ , ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨਾਲ ਗੰਗੂ 
ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੇੜੀ (ਨਾਮਾਂਤਰ ਸਹੇੜੀ) ਪਹੁੰ ਚੇ। ਗੰਗੂ 
ਨੇ ਧਨ ਲੁਟਣ ਦੀ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਵਾ 
ਦਿੱਤਾ। ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 
25 ਦਸੈਬਰ, 1704 ਈ. ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੰਧ ਵਿਚ ਚਿਣਵਾ 
ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 
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ਚਾਲੀ ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋੱ' ਬਾਦ ਗੁਰੂ ਜੀ 
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਠਹਿਰੇ। ਇਸ ਠਹਿਰ ਦੌਰਾਨ 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਤੋ ਬੀੜ ਤਿਆਰ 

ਕਰਵਾਈ ਜੋ ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਈ ਅਤੇ 

ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੈਨ 1708 ਈ. ਵਿਚ ਗੁਰੂ-ਪਦ 

ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। 

ਫਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਂਦੇੜ ਪਹੁੰਚੇ । 

ਉਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪ ਨੇ ਧਰਮ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ 

ਵਿਚ ਧਰਮ-ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਖਣ ਅਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰੀਆਂ 

ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਬਾਬਾ ਬੈਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਨਾਂਦੇੜ 

ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਸਮੇਂ ਆਪ ਇਕ ਪਠਾਣ ਹੱਥੋਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ 

ਘਾਇਲ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਮਾਨ ਦਾ 

ਚਿਲਾ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਖੁਲ੍ਹ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪ 

ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ (ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ) ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਕੇ 

42 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 1708 ਈ. 

(ਕਤਕ ਸੁਦੀ 5, ਸੰਮਤ 1765 ਬਿ.) ਨੂੰ ਮਹਾਪ੍ਰਸਥਾਨ 

ਕੀਤਾ। ਆਪ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 

ਅਬਚਲ ਨਗਰ--ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ - ਉਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਸਥਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਖ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੁਰਦਾ ਕੌਮ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ 

ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਜੁਗਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਕੀਤੀ--ਸੈਨਿਕ 

ਸਿਖਲਾਈ, ਵੀਰ-ਰਸੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਅਤੇ ਅੰਮਿ੍ਤ- 

ਸੈਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਕ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਦੇ ਸੁਆਮੀ 

ਸਨ। ਉਹ ਸੋਤ ਸਨ, ਪਰ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਆਤਮ- 

ਗੌਰਵ ਦੀ ਰਖਿਆ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਬਣਨ 

ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨ ਵੈਰ 

ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 

ਲਈ, ਸਗੋ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰ 

ਨੂੰ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂ'ਦਾ। ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਉਹ ਤਦ 

ਤਕ ਵੈਰੀਆਂ ਉਤੇ ਸ਼ਸਤ੍ਰ-ਪ੍ਹਾਰ ਕਰਦੇ, ਜਦ ਤਕ ਵੈਰੀ 

ਸਚੇਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਹੁੰਦੇ। ਭਜੇ ਜਾਂਦੇ, ਹਾਰੇ ਹੋਏ, 

ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਆਏ ਜਾਂ ਘਾਇਲ ਵੈਰੀਆਂ ਉਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ 

ਹਥਿਆਰ ਨ ਉਠਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਆਪਣੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੋਰਿਤ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਗੀਭੀਰ 

ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਮਹਾਕਵੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 

ਮਾਨਸਿਕ ਦ੍ੜ੍ਰ੍ਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਸਾਹਿਤ 
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ਰਚਿਆ ਅਤੇ 52 ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀਰ-ਰਸੀ 
ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਵਾਈ। 

ਆਪ ਰਣ-ਵਿਕਮ ਯੋਧੇ ਸਨ। ਸ਼ਸਤ੍੍ ਚਲਾਉਣ 

ਵਿਚ ਨਿਪੁੰਣ ਸਨ। ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਸੀ। ਤੀਰ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਦੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ 

ਸੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਅਤੇ ਮਹਾਵੀਰ ਅਰਜਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਸ 

ਕਰਤਬ ਵਿਚ ਆਪ ਹੀ ਬੇਜੋੜ ਸਨ। ਰਣ-ਭੂਮੀ ਦੀ 

ਗਤਿਵਿਧੀ ਅਤੇ ਸੈਚਾਲਨ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ 

ਸਨ। ਕਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। 

ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਸਦਾ ਅਭਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ 

ਅਧੀਨ ਰਖਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਦੀ ਸੈਨਾ ਬੜੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ 

ਅਤੇ ਆਤਮ-ਉਤਸਰਗੀ ਸੀ। ਆਪ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਦਲ ਦੀਆਂ 

ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਲਈ ਤਾਕੀਦ 

ਕਰਦੇ ਸਨ। ਯੁੱਧ ਜਿਤਣ ਲਈ ਆਪ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ 

ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਜੋਤਿ ਜਗਾਈ ਅਤੇ ਸਵਾ ਲੱਖ 

ਨਾਲ ਇਕ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਜੂਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਆਪ 

ਸਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਰਖਿਆ ਦੇ 

ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਨ ਲਈ 

ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਦਰਸ਼ੀ 

ਰੁਚੀਆਂ ਵਾਲੇ ਯੁਗ-ਪੁਰਸ਼ ਸਨ। ਆਪ ਇਕ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਅਤੇ 

ਦਿ੍ੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਮਨੁਂ ਖ ਸਨ। ਸੁੰਦਰ ਸਡੌਲ ਸਰੀਰ 

ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੁਖਾਕਾਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ 

ਸਦਾ ਅਝੁਕ, ਨਿਡਰ ਅਤੇ ਅਡੋਲ ਰਹੇਂ । 

ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਨਿਰਮਾਤਾ 

ਵਜੋਂ ਸਤਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਰ ਚੁਕੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਫਿਰ 

ਤੋਂ ਪਾਣਵਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਆਪ ਪਦ- 

ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਭਾਰ ਸਕੇ । ਆਪ ਗੱਦੀ 

ਉਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਯੁੱਧ-ਖੇਤਰ ਵਿਚ 

ਵੈਰੀਆਂ ਲਈ ਆਫ਼ਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਫ਼ਕੀਰ 

ਸਨ। ਆਪ ਤੋ` ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋਕ-ਨਾਇਕ ਨੂੰ ਪਦ- 

ਦਲਿਤਾਂ ਤੋ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 

ਸੁਝੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਪ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ-ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ 

ਨਵੇਂ' ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਅਤੀਤ ਸਹਿਜ-ਧਰਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। 

ਆਪ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਫਲਸਫਾ “ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਰਨ” ਉਤੇ ਟਿਕਿਆ 

ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੰਮਿ੍ਤ ਦੀ ਦਾਤ ਨਾਲ ਆਪ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ 
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ਮਾਧੋਆਂ ਨੂੰ ਸੂਰ-ਵੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਦਾ 

ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਅਸਾਧਾਰਣ ਅਤੇ ਅਨੂਪਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ 
ਮੁਜਸਮਾ ਹੈ। 

ਗੋਮਤੀ, ਨਦੀ : ਇਸ ਨਦੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਵਿਚ 
ਆਦਰਯੋਗ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੀਤੇ 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕ ਹੈ। ਪਰ ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ 

ਸੈਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਤੀਰਥ-ਇਸ਼ਨਾਨ 

ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨ ਦੇ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ 
ਸਰਵ-ਸੇਸ਼ਠ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਅਨੁਸਾਰ - 
ਗੰਗਾ ਜਉ ਗੌਦਾਵ/ਨ ਜਾਈਐ ਕੁੰਡਿ ਜਉਂ ਕੰਦਾਰ 
ਨਾਈ ਗੇਮਤਾੰ ਸ਼ਹਸ਼ ਗਊਂਦਾਨੁ ਕੀਜੈ / ਕਟਿ ਜਉਂ ਤਰਲ 
ਕਾਰੈ ਤਨੁ ਲਉ /ਵਾਲ਼ੇ ਗਾਠੈ ਰਾਮ ਨਾਮੇ ਸ਼ੈ ਤਉ ਨ 
ਪਲੇ /(ਗੁ. ਗੰ. ੯੭੩)। 

ਭਾਰਤੀ ਭੂਗੋਲ ਵਿਚ ਗੋਮਤੀ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ 
ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਲੇਖ “ਰਿਗਵੇਦ' 
ਦੇ ਦਸਵੇ' ਮੰਡਲ (ਨਦੀਸੂਕ੍ਤ) ਵਿਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ 
ਜਿਸ ਨਦੀ ਦੀ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਸ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ 
ਉੱਤਰ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨਪੁਰ ਦੀ 
ਝੀਲ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ, ਲਖਨਊ, 
ਜੋਨਪੁਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 800 ਕਿ. ਮੀ, 
ਵਗਦੀ ਹੋਈ, ਬਨਾਰਸ ਤੋ ਲਗਭਗ 30 ਕਿ. ਮੀ. ਉੱਤਰ 
ਵਿਚ ਸੈਦਪੁਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਿਚ ਜਾ 
ਰਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਨਾਮਾਂਤਰ 'ਵਾਸਿਸ਼ਠੀ” ਵੀ ਹੈ। 

ਗੋਰਖਨਾਥ : ਗੋਰਖਨਾਥ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਹ 
ਸਸ਼ਕਤ ਸਾਧਕ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਕਾਬਲ 
ਤੌਂ ਬੰਗਾਲ ਤਕ ਯੋਗ-ਮਤ ਦਾ ਦ੍ੜ੍ਹਤਾ ਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਚਾਰ 
ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਛੰਦ੍ ਨਾਥ ਨੂੰ ਯੋਗਮਤ 
ਦਾ ਮੋਢੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ 
ਹੋਣ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 
ਕਈ ਵਾਰ ਨਾਥ-ਮਤ ਨੂੰ ਗੋਰਖ-ਮਤ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਧਕ ਦੇ ਜੀਵਨ 
ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸਾਮਗ੍ੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹਾਂ' ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ 
ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ 
ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸਥਾਨ-ਪੂਰਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ 
ਰਾਹੀਂ ਨ ਹੋ ਸਕਣ ਕਾਰਣ ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਗੋਰਪਨਾਥ ਦੀ ਜਨਮ-ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਇਕ ਇਹ 

ਧਾਰਣਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੀ 

ਤਹਿਸੀਲ ਗੁਜਰਖ਼ਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ 

ਅਤੇ ਉਹ ਅਧਿਕਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਵਿਚਰਿਆ 

ਸੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਾਹਰੋ” 
ਆਇਆ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਜਾਤਿ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੀਵੀਂ 
ਦਸਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਨਿਆਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ 
ਬਰਾ ਹਮਣ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਉਹ ਇਕ ਘੁਮੱਕੜ ਸਾਧ ਸੀ। 
ਕਿਸੇ ਇਕ ਥਾਂ ਟਿਕਣਾ ਉਸ ਲਈ ਸੈਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ 
ਲਈ ਜਿਥੇ-ਜਿਥੇ ਉਹ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 
ਸਥਾਨ ਅਥਵਾ ਧਾਮ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸਮੇ' ਦੇ ਬੀਤਣ 

ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ-ਸਥਾਨ ਨਾਲ 
ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰ 

ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਮਤ- 
ਭੇਦ ਹੈ। ਅਨੌਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ, ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਬਾਹਰਲੇ 
ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ 
ਨੇਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮਤਾਂ ਦੇ 
ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਨਿਖੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ 
ਇਹ ਕਿ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦਸਵੀਂ-ਯਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ 
ਸੀ। ਇਹ ਮਛੰਦ੍ ਨਾਥ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਗੁਰਭਾਈ, 
ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਪੁਚਲਿਤ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਏ, ਗੋਰਖਨਾਥ 
ਮਛੰਦ੍ਨਾਥ ਦੇ ਨਿਕਟ ਸੈਪਰਕ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ 
ਸਮਕਾਲੀ ਸੀ; ਉਮਰ ਵਿਚ ਉਸ ਤੋ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ 

ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਾਖੀ ਵੀ ਪ੍ਚਲਿਤ ਹੈ। 
ਗੌਂਰਖਨਾਥ ਆਪਣੇ ਸਮੇ' ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਅਤੇ 

ਤੇਜਸਵੀ ਸਾਧਕ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ, ਤਿੱਥਤ ਅਤੇ 
ਨੇਪਾਲ ਤਕ ਭੁਮਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਿ੍ੜ੍ਰ ਪ੍ਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗ 
ਮਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਗਡਿਆ। ਕਈ ਰਾਜੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਭਾਵਿਤ 
ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਛਡ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੇ ਲਗ 
ਤੁਰੇ। ਉੱਜ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਕਟ-ਵਰਤੀ 
ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਥਾਨ ਅਥਵਾ 
ਧਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁਖ ਧਾਮ ਉੱਤਰ- 
ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਗੋਰਖਪੁਰ ਨਗਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਥੇ ਗੋਰਖ 
ਨਾਥ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਪਸਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ 
ਸਮਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਥੇ ਹੁਣ ਕੰਨਪਾਟੇ ਸਾਧੂ ਰਹਿੰਦੇ 
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ਹਨ। 

ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂਪਤਿ ਦਾ ਅਵਤਾਰ 

ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਥਾਂਵਾਂ ਉਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ 

ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਕੇ ਵੀ 

ਪ੍ਚਲਿਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਨੇਪਾਲ ਵਾਸੀ ਗੋਰਖੇ 

ਅਖਵਾਉਣ ਲਗੇ ਹਨ। 

ਗੋਰਖਨਾਥ ਦਾ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਯੁਗ-ਪੁਰਸ਼ ਵਾਲਾ 

ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਜਿਥੇ ਚਰਨ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ , ਜਨਤਾ ਨੇ ਉਸ ਮਿੱਟੀ 

ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਲਾਇਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉ ਹੋਇਆ ? ਇਸ 

ਲਈ ਕਿ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਗੌਰਖਨਾਥ ਇਤਨਾ ਉੱਚਾ 

ਉਠ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਥਨ ਵਿਚ ਇਕ ਅਲੌਕਿਕ 

ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪੂਰਾ ਹੋਂ 
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ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਅਨੌਕ ਚਮਤਕਾਰਪੂਰਣ 

ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਨਰ ਤੋ ਨਾਰਾਇਣ ਬਣਦਾ 

ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਮੰਤ੍ਰ-ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 

ਕੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਸ ਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਗੌਰਖਨਾਥ 

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਿਕ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਵਾਰਣ ਕਰਦਾ 

ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਔਸ਼ਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋ” ਨਹੀਂ ਸੀ 

ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਗੋ ਸੁਆਹ ਦੀ ਚੁਟਕੀ ਹੀ ਸੈਜੀਵਨੀ ਦਾ 

ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰ ਲੈੱਦੀ ਸੀ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ 

ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਥਵਾ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ 

ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਖਦਾ। ਉਸ ਲਈ ਸਭ 

ਸਮਾਨ ਸਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ 

ਵਿਚ ਹਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਹ 

ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਤੋ ਮੁਕਤ, ਚਿੱਤਵਿੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਣੇ ਰਖਣ 

ਵਾਲਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਯੋਗੀ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਹਜ਼ਾਰੀ 

ਪ੍ਸਾਦ ਦ੍ਰਿਵੇਦੀ (ਨਾਥ-ਸੈਪ੍ਦਾਇ', ਪੰਨਾ 106) ਦੀ 

ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮੀ ਸੋਮਤ ਦੀ ਦਸਵੀ' ਸਦੀ ਵਿਚ 

ਭਾਰਤ-ਵਰਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦਾ ਜਨਮ 

ਹੋਇਆ। ਸ਼ੈਕਰਾਚਾਰਯ ਤੋ ਬਾਦ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 

ਅਤੇ ਇਤਨਾ ਮਹਿਮਾਮਈ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਭਾਰਤ-ਵਰਸ਼ ਵਿਚ 

ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ 

ਅਨੁਯਾਈ ਅਜ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਗਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋ 

ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਨਾਲੋ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅੰਦੋਲਨ 

ਗੌਰਖਨਾਥ ਦਾ ਯੋਗ-ਮਾਰਗ ਹੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ-ਵਰਸ਼ ਦੀ 

ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੋਰਖਨਾਥ 

ਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ 

ਗਰਖਨਾਥ 

ਵਿਚ ਪਰਸਪਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਿਰੋਧ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕ ਹਨ, 

ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਗੱਲ ਅਤਿਅੰਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ - ਗੋਰਖਨਾਥ ਆਪਣੇ ਯੁਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋ' ਵੱਡਾ ਨੇਤਾ 

ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਜਿਸ ਧਾਤ ਨੂੰ ਛੋਹਿਆ, ਉਹੀ ਸੋਨਾ ਬਣ ਗਈ। 

ਗੋਰਖਨਾਥ ਧੁਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ 

ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਉਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ 

ਪੂਰਵ ਬ੍ਹਮਚਰਯ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਜਮ ਵੇਲੇ 

ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ “ਅਤੀਆ” ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 

ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾ ਦੇ 

ਬਲ ਕਾਰਣ ਕੁਝ ਅਖੜ ਵੀ ਸੀ। ਯੋਗ-ਸਾਧਨਾ ਦੀ 

ਪਾਲਨਾ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਠੌਰ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੌਈ 

ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਵਿ-ਬੱਧ 

ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੈਸਕ੍ਿਤ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਹਿੰਦੀ 

ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਵਿ-ਸਾਧਨਾ 

ਉਸ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਮਨੋਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਗਟਾਉਣ ਦਾ 

ਸਾਧਨ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੂਖਮ 

ਕਾਵਿ ਡੂੰ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਨ ਹੋਣ ਪਰ ਆਪਣੇ 

ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਗਟਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਸਸ਼ਕਤ ਸ਼ੈਲੀ ਸੀ। 

ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ 

ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਗੁੱਝੀ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਇਕ ਪੱਖ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ 

ਉਪਲਬਧ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਡਾ. ਪੀਤਾਂਬਰ ਦੱਤ ਬੜਥਵਾਲ ਨੰ 

“ਗੋਰਖ ਬਾਨੀ” ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੈਪਾਦਿਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਹਿੰਦੀ 

ਸਾਹਿਤ੍ਯ ਸੰਮੇਲਨ, ਪ੍ਰਯਾਗ ਨੇ ਸੈਨ 1942 ਈ. ਵਿਚ 

ਛਾਪ ਦਿੱਤੀ। 

ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਨਾਥ-ਮਤ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਰੂਪ ਦੇਣ 

ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਪੰਥਾਂ ਵਿਚ 

ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪੰਥਾਂ ਦੈ ਨਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 

ਹਨ - ਸਤ੍ਯਨਾਥੀ, ਧਰਮਨਾਥੀ, ਰਾਮ-ਪੰਥ, ਨਟੇਸ਼੍ਰੀ, 

ਕਨ੍ਹਣ, ਕਪਿਲਾਨੀ, ਵੈਰਾਗੀ, ਮਾਨ-ਨਾਥੀ, ਆਈ-ਪੰਥ, 

ਪਾਗਲ-ਪੰਥ, ਧਜ-ਪੰਥ ਅਤੇ ਰੰਗਾਨਾਥੀ। ਗੋਰਖ-ਪੰਥੀਆਂ 

ਵਿਚ ਇਹ ਧਾਰਣਾ ਪ੍ਚਲਿਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਦਾ 

ਅਵਤਾਰ ਸੀ। ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਆਦਿ-ਨਾਥ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਆਦਿ-ਨਾਥ ਦਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਮਛੰਦ-ਨਾਥ (ਮਤ੍ਸਯੇ'ਦ੍ ਨਾਥ) ਸੀ 

ਅਤੇ ਮਛੰਦ੍-ਨਾਥ ਦਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਗੋਰਖਨਾਥ ਸੀ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ 

ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦਾ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਇਤਨਾ 
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ਗੌਰਵਮਈ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਜਾਂ ਮਛੰਦੁ-ਨਾਥ ਦਾ ਨਾਂ 
ਭੂਲਾ ਕੇ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਣ ਲਗ 
ਗਏ। ਇਸ ਤੱਥ ਵਲ ਸੈਕੇਤ ਕਰਦਿਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ 
ਕਿਹਾ ਹੈ -- ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਸਿਮਰਤ ਪੜਿਆ/ ਜੌਗਾੀ 
ਗਰਲ ਗੌਰਲਹ ਕੰਨਿਆ / ਨੱ #ਰਥ ਹਨ ਹਨ ਜਪ ਪੜਿਆ / 
(ਗੁ. ਗੰ. ੧੬੩)। 

ਗੋਵਰਧਨ, ਪਰਬਤ : ਪੌਰਾਣਿਕ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਵਰਣਿਤ 
ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦੀ ਲੀਲਾ ਦੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵ-ਪੂਰਣ ਘਟਨਾ 
ਨਾਲ ਗੋਵਰਧਨ ਪਰਬਤ ਦਾ ਨਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਉੱਤਰ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਥੁਰਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਇਸ ਪਹਾੜ 
ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ-ਲੀਲਾ ਕਾਰਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਾੜ 
ਬਿੰਦਰਾਬਨ (ਵਿੰਦਾਵਨ) ਤੋ' ਲਗਭਗ 29 ਕਿ. ਮੀ. ਦੀ 
ਵਿਥ ਉਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਉਤੇ ਘਾਹ ਆਦਿ ਆਮ ਮਿਲਣ 
ਕਾਰਣ ਇਸ ਨੂੰ ਗਊਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ 
ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ 'ਗੋਵਰਧਨ” 
ਪਿਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

'ਭਾਗਵਤ-ਪੁਰਾਣ” (ਸਕੰਧ 10) ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ਜ- 
ਭੂਮੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋ' ਇੰਦ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ 
ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਦੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੰਕਾਰ ਹੋ 
ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੇ 
ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ੌਰਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਦੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗਿਰੀ 
(ਪਰਬਤ) ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ । ਬ੍ਰਜ-ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਇੰਦ 
ਦੀ ਪੂਜਾ ਛਡ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਜ- 
ਭੂਮੀ ਵਲ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਅਧਿਕ ਵਰਸ਼ਾ ਕਾਰਣ ਬ੍ਜ- 
ਭੂਮੀ ਜਲ-ਥਲ ਹੋ ਗਈ। ਬ੍ਰਜ-ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਪਾਸ 
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ, 
ਪਸ਼ੂਆਂ ਸਹਿਤ, ਗੋਵਰਧਨ ਪਰਬਤ ਉਤੇ ਸ਼ਰਣ ਲੈਣ ਲਈ 
ਕਿਹਾ। ਤਦਉਪਰੈਤ ਕ੍ਿਸ਼ਣ ਨੇ ਗੋਵਰਧਨ ਪਰਬਤ ਨੂੰ 
ਆਪਣੇ ਹੱਥ (ਜਾਂ ਉੱਗਲੀ) ਉਤੇ ਸੱਤ ਦਿਨ ਚੁਕੀ ਰਖਿਆ। 
ਜਦ ਇੰਦ ਦੀ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦੀ ਯੋਗ-ਮਾਇਆ ਅਗੇ ਕੁਝ ਨ 
ਚਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ 
ਅਤੇ ਸੀ ਕ੍ਿਸ਼ਣ ਕੋਲੋ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬ੍ਜ- 
ਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਗੋਵਰਧਨ ਪੂਜਾ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਚਲ ਗਈ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੀ_ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ 
ਘਟਨਾ ਵਲ ਸੈਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਗੁਰਮਤ ਸ਼ਨਿ ਲੋਂਵਰਧਨ 
ਧਾਨੇਂ / ਗੁਰਮ/ਤਾ ਸ਼ਇਨ ਪਾਹਣ ਤਾੋਂ /(ਗੁ. ਗੀ. ੧੦੪੧) 

ਗੈਗ/ਗੈਗਾ 

ਰੀਗ,/ਗੀਗਾ : ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਦੀ 
ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ-ਮਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ “ਗੈਗਾ-ਮਈਆ” ਕਹਿ 
ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ 
ਕੰਢੇ ਉਤੇ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਪ੍ਰਯਾਗ, ਬਨਾਰਸ, ਪਟਨਾ ਆਦਿ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਗਰ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੀਰਥਾਂ 
ਵਜੋ ਪੂਜਣਯੋਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੰਕ 
ਘਾਟਾ ਜਾਂ ਕੰਢੇ ਉਤੇ ਬਣੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀ ਯਾੜ੍ਾ ਕਰਨ ਦਾ 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਾਤਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਹਿੰਦੂ-ਮਤ ਵਿਚ ਇਹ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ 
ਗੈਗਾ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਪ 
ਅਤੇ ਰੋਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਹ-ਸੈਸਕਾਰ ਇਸ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਜਾਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉੱਤਰੀ- 
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿ੍੍ਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਦੁਆਰ 
ਵਿਚ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਇਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੰਗਾ 
ਦੇ ਜਲ ਦੀ ਛੋਹ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ 
ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਸਕਣ। 

ਇਹ ਨਦੀ ਹਿਮਾਲੇ ਵਿਚ 13800 ਫੁਟ ਦੀ 
ਉੱਚਾਈ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਗੌਗੋੜ੍ਰੀ ਦੇ ਨੋੜੇ ਹਿਮਗੁਫਾ ਵਿਚੋਂ' 
ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਭਾਗੀਰਥੀ” ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 
ਫਿਰ ਜਾਹ੍ਨਵੀ ਅਤੇ ਅਲਕਨੰਦਾ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਇਸ 
ਵਿਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦੋ' ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ “ਗੰਗਾ” ਹੋ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ 
ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਹੋਰ ਨਦੀਆਂ -- 
ਰਾਮਗੀਗਾ, ਯਮੁਨਾ, ਗੋਮਤੀ, ਘਾਘਾਰਾ, ਸੋਨ, ਗੰਡਕ, 
ਕੌਸੀ, ਬ੍ਹਮ-ਪੁੱਤਰ, ਆਦਿ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 
ਹਨ। ਲਗਭਗ 2500 ਕਿ. ਮੀ. ਮਾਰਗ ਚਲ ਕੇ ਰੰਗਾ ਅੰਤ 
ਵਿਚ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿਚ ਜਾ ਡਿਗਦੀ ਹੈ। 

ਰੀਗਾ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮ ਸੰਬਧੀ ਪੁਰਾਣ- 
ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਅਨੌਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। 
'ਮਾਰਕੰਡੇਯ-ਪੁਰਾਣ” ਅਨੁਸਾਰ ਰੀਗਾ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਨਾਰਾਇਣ 
ਦੇ ਧੂਧਾਰ ਨਾਮਕ ਪਦ ਤੋ' ਹੋਈ। ਉਥੋਂ ਚਲ ਕੇ ਉਹ ਜਲ ਦੇ 
ਆਧਾਰ-ਭੂਤ ਚੈਦ੍-ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ। ਅਤਿਅੰਤ 
ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਹ ਮੇਰੂ ਪਰਬਤ ਉਡੇ ਡਿਗੀ। ਫਿਰ 
ਚਾਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੇਰੂ, ਮੰਦਰ, 
ਹਿਮਾਲਾ, ਗੈਧਮਾਦਨ ਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇ-ਵਡੇ ਪਰਬਤਾਂ ਨੰ 



ਗੈਗ/ਰੀਗਾ 

ਚੀਰਦੀ ਹੋਈ ਅਗੇ ਵਧੀ। ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਜਲ ਨਾਲ ਭਰ 

ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ੈਲਰਾਜ ਹਿਮਾਲਾ ਦੇ ਰਮਣੀਕ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ 

ਪਹੁੰਚੀ। ਗੰਗਾ ਦੇ ਹਿਮਾਲਾ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਨੇਂ 

ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਧਾਰਣ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਾ ਭਗੀਰਥ 

ਨੇ ਤਪਸਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੈਨ ਕਰਕੇ ਰੀਗਾ ਦੀ 

ਯਾਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਛਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸੱਤ 

ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀਜ ਕੇ ਚਲਣ ਲਗੀ। ਰੈਗਾ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ 

ਧਾਰਾਵਾਂ ਪੂਰਵ ਵਲ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪੱਛਮ ਵਲ ਵਧੀਆਂ, ਅਤੇ 
ਇਕ ਧਾਰਾ ਭਗੀਰਥ ਦੇ ਪਿਛੇ-ਪਿਛੇਂ ਚਲੀ। ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ 

ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲਦੇ ਗਏ। ਭਗੀਰਥ ਦੁਆਰਾ 

ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਇਸ ਦਾ 

ਇਕ ਨਾਂ “ਭਾਗੀਰਥੀ” ਪਿਆ। 

ਜਦੋਂ ਗੈਗਾ ਸਵਰਗ ਤੋ ਉਤਰੀ ਤਾਂ ਜਹਨੂ ਰਿਸ਼ੀ 

ਯੱਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਯੱਗ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ 

ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਗੀਗਾ ਨੂੰ ਪੀ ਲਿਆ ਪਰ ਬਾਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ 
ਕੰਨਾ ਰਾਹੀਂ ਵਗਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ 

ਇਸ ਨੂੰ 'ਜਾਹਨਵੀ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

“'ਬਾਲਮੀਕਿ ਰਾਮਾਇਣ” ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 

ਹਿਮਾਲਾ ਪਰਬਤ ਦੇ ਘਰ ਸੁਮੇਰੁ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਮੇਨਕਾ ਦੀ 

ਕੁੱਖੋਂ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਉਮਾ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਇਕ 

ਵਾਰ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੀਰਜ ਰੀਗਾ ਵਿਚ ਪਾਇਆ, ਪਰ 

ਗੰਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਧਾਰਣ ਨ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਕਮੰਡਲ 

ਵਿਚ ਜਾ ਲੁਕੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਗੀਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ 

ਉਹ ਕਮੰਡਲ ਤੋ ਨਿਕਲ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਆਈ। 

“ਮਹਾਭਾਰਤ” ਵਿਚ ਗੰਗਾ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਰਾਜਾ 
ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਦੇ ਘਰ ਭੀਸ਼ਮ (ਪਿਤਾਮਾ) ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ 

ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ “ਰੀਗੇਵ' (ਗਾਂਗੇਯ) ਵੀ 

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਥਾਵਾਂ 

ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਹੈ। ਯੋਗ- 

ਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੜਾ ਨਾੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਗੰਗਾ ਅਤੇ 

ਪਿੰਗਲਾ ਨਾੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਯਮੁਨਾ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ 

ਜੀ ਨੇ ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਉਲਟਾ ਗੰਗਾ 

ਜਮੁਨ #ਲਾਉ / /ਥਠ ਜਲ ਸੰਗਮ ਮਨ ਮਹਿ ਨੁ ਾਵਓ'/ 

(ਗੁ. ਗੰ. ੩੨੭)। ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਗੰਗਾਂ ਨਾਲੋਂ 

ਗੀਗੇਵ (ਗਾਂਗੇਯ) 

ਮੰਨਿਆ ਹੈ - ਜਨ ਪਾਰਲ੍ਹਹਮ ਜਾ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਆਂਹਮਾ 

ਜਨ ਕੈ ਚਰਨ ਤਨੈਰਥ ਕਟਿ ਲੰਗਾ/(ਗੁ. ਗੰ. ੮੨੮)। 

“ਗੰਗਾ” ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ “ਗੰਗ” ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿਚ 

ਲਿਖਿਆ ਹੈ - ਗੰਗ ਸ਼ਨਾਗਸ ਸਤਿ ਤੁਮਆਾਲੀ ਨਾਵੈ 

ਆਤਮ ਨਾਉਂ /(ਗੁ. ਗੰ. ੩੫੮)। 

ਗੀਗੇਵ (ਗਾਂਗੇਯ) : ਆਪਣੇ ਤਪ, ਤਿਆਗ ਅਤੇ 

ਪ੍ਤਿਗਿਆ-ਪਾਲਨ ਦੇ ਗੌਰਵ ਕਰਕੇ ਗਾਂਗੇਯ (ਭੀਸ਼ਮ) ਦਾ 

ਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਆਦਰ ਨਾਲ ਲਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੱਟਾ ਦੇ ਸਵੈਇਆਂ ਵਿਚ ਭੀਸ਼ਮ ਦੀ ਗੌਰਵਤਾ 

ਦਾ ਕਾਰਣ ਉਸ ਵਲੋਂ ਨਾਮ-ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਫਲ ਹੈ - 'ਤਿਤ 
ਨਾਮ ਲਾਗਿ ਤੰਤੀਸ਼ /ਧਿਆਵ/ਹ ਜਤੀ ਤਪਸ੍ਰ ਆਨ 

ਵਨਿਆ/ ਸੋਈ ਨਾਮ ਸਮਰ ਗੰਗੇਵ /ਪਿਤਾਮਹ ਚਰਣ 

/ਚਾਤ ਆੰਸਰਤ ਨਸਿਆ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੧੩੯੩)। ਇਸ ਦੇ 

ਪਿਛੋਕੜ ਉਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 

ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਦੇ ਘਰ ਗੰਗਾ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 
ਇਕ ਵਾਰ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਨੇ ਰੀਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਾ ਕੋ ਵੇਖਿਆ ਕਿ 

ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਾ ਬੜੀ ਹਲਕੀ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਲਕ 

ਦੈਵੀ ਸ਼ਸਤਾਂ-ਅਸਤਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ 

ਹੀ ਗੈਗਾ ਨੇ ਪ੍ਗਟ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ 

ਬਾਲਕ ਉਸ ਦਾ ਆਪਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੀਗਾਦੱਤ ਜਾਂ ਦੇਵਦ੍ਤ 

ਹੈ। ਗੈਂਗਾ ਤੋ' ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੈਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਹੀ ਇਸ 

ਦਾ ਇਕ ਨਾਮਾਂਤਰ “ਗਾਂਗੇਵ” ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। 

ਰੰਗਾ ਦੇ ਦਸਣ 'ਤੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਉਸ ਵੀਰ 

ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵਿਚ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ 

ਯੁਵਰਾਜ ਬਣਾਇਆ। ਬਾਦ ਵਿਚ ਰਾਜਾ ਇਕ ਭੀਲ 

ਕੰਨਿਆ ਸਤਯਵਤੀ ਉਤੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਭੀਲ ਨੇ 

ਵਿਆਹ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰਖੀ ਕਿ ਸਤ੍ਯਵਤੀ ਤੋੱ 

ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਯੁਵਰਾਜ-ਪਦ ਗੁਹਿਣ ਕਰੇਗਾ। 

ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਨ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਨ ਹੀ 
ਸਤ੍ਯਵਤੀ ਦਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਸਕਿਆ। ਜਦ ਦੇਵਵ੍ਰਤ ਨੂੰ 

ਪਤਾ ਲਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰਤ ਭੀਲ ਕੌਲ ਗਿਆ ਅਤੇ 

ਪ੍ਤਿਗਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨ ਹੀ 

ਰਾਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਭੀਸ਼ਮ ਪ੍ਤਿਗਿਆ ਕਰਕੇ ਹੀ 
ਦੇਵਵਤ “ਭੀਸ਼ਮ” ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ 

ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਨਾਲ ਸਤ੍ਯਵਤੀ ਦਾ ਵਿਆਹ 



ਗੰਧ੍ਰਥ (ਗੈਧਰਵ) 

ਕਰਾਇਆ। ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਨੇ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੋ ਕੇ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ 

ਅਨੁਸਾਰ ਮਰਨ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਤ੍ਯਵਤੀ ਨੇ 
ਚਿਤ੍ਰਾਂਗਦ ਅਤੇ ਵਿਚਿਤ੍ਵੀਰਯ ਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ 

ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਤੋ ਬਾਦ ਚਿਤ੍ਾਂਗਦ ਇਕ 
ਗੀਧਰਵ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਚਿਤ੍ਵੀਰਯ ਰਾਜ- 

ਗੱਦੀ ਉਤੇ ਬੈਠਾ। ਭੀਸ਼ਮ ਰਾਜ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਦਾ 

ਰਿਹਾ। ਵਿਚਿਤ੍ਰਵੀਰਯ ਦੇ ਘਰ ਧਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਪਾਂਡੂ ਨਾਂ 

ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੌਰਵ ਅਤੇ ਪਾਂਡਵ 

ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਚਲੋ । 

ਪਾਂਡਵਾਂ ਪ੍ਰਤਿ ਕੌਰਵਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸਲੂਕ ਕਰਕੇ ਯੁੱਧ 

ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 

ਸਮਝਾਇਆ, ਪਰ ਹੋਣਹਾਰ ਨ ਟਲੀ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਭੀਸ਼ਮ ਦੋਂ 

ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਵਾ ਕੇ ਕੌਰਵਾਂ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਬਣਨ ਲਈ 
ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋਇਆ। ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਂਡੂ- 

ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਸ਼ਿਖੈਡੀ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ। 
ਦੂਜੀ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਜਦ ਤਕ ਲੜੇਗਾ, ਕਰਣ (ਅੰਗ-ਰਾਜ) 
ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਵਿਅੰਗ 
ਕਸਣ 'ਤੇ ਕਿ ਭੀਸ਼ਮ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, 
ਭੀਸ਼ਮ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਡਟ ਗਿਆ। ਨੌ ਦਿਨ ਭਿਆਨਕ 
ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਨ ਟਲਣ 
ਵਾਲੇ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ 
ਭੀਸ਼ਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਉਪਾ ਪੁਛਿਆ। ਅੰਤ ਵਿਚ 
ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਸ਼ਿਖੰਡੀ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਭੀਸ਼ਮ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤੀਰਾਂ 

ਨਾਲ ਵਿੰਨ੍ਹ ਸੁਟਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਹੀ ਬਾਣਾਂ 
ਦੀ ਸੇਜ ਉਤੇ ਲੇਟ ਗਿਆ। 

ਗੰਧ੍ਬ (ਗੰਧਰਵ) : ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਣ-ਪਰੈਪਰਾ ਦੇ 
ਆਖਿਆਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਵ-ਲੋਕ ਦੇ ਗਵਈਏ ਨੂੰ 
“ਗੈਂਧਰਵ” (ਗੰਧਰਬ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਧ-ਦੇਵ 

ਯੋਨੀ ਹੈ। ਜਟਾਧਰ ਅਨੁਸਾਰ ਗੰਧਰਵ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਠ 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ -- ਹਾਹਾ, ਹੂਹੂ , ਚਿਤ੍ਰਥ, ਹੰਸ, ਵਿਸ਼ਾਵਸੁ, 

ਗੋਮਾਯੁ, ਤੰਬਰੁ, ਅਤੇ ਨੰਦਿ, ਪਰ “ਅਗਨੀ-ਪੁਰਾਣ” ਵਿਚ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਾਰ੍ਹਾਂ ਵਰਗ ਲਿਖੇ ਹਨ। 'ਸ਼ਬਦਾਰਥ- 
ਚਿੰਤਾਮਣਿ” ਵਿਚ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ -- ਦਿਵ੍ਯ 
ਅਤੇ ਮਿਿਤ੍ਯ। “ਸਕੰਧ-ਪੁਰਾਣ” ਵਿਚ ਗੰਧਰਵਾਂ ਦਾ 
ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਵਰਣਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 
ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਗੰਧਰਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6333 ਬੈਠਦੀ ਹੈ। 

ਗ੍ਹਣ/ਗ੍ਹਨ 

ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਉਲੇਖ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ 

ਦਕ੍ਸ਼ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੁੱਤਰੀਆਂ -ਮੁਨਿ ਅਤੇ 

ਪ੍ਰਧਾ- ਜੋ ਕਣਵ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹੀਆਂ ਸਨ, ਤੋ ਰੈਧਰਵ 
ਪੈਦਾ ਹੋਏ। “ਹਰਿਵੈਸ਼-ਪੁਰਾਣ” ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 

ਦਕ੍ਸ਼ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਦੀ ਅਰਿਸ਼ਟਾ ਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ, ਜੋ 

ਕਸ਼ਯਪ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹੀ ਸੀ, ਨੇ ਗੈਧਰਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ 
ਦਿੱਤਾ। ਪਰ “ਵਿਸ਼ਣੂ-ਪੁਰਾਣ” ਅਨੁਸਾਰ ਗੰਧਰਵਾਂ ਦੀ 

ਉਤਪੱਤੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੋ ਹੋਈ ਸੀ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਧਰਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਾਹਾ ਅਤੇ ਹੂਹੂ ਨੂੰ ਪ੍ਮੁਖ 

ਗੈਂਧਰਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰੈਤੂ ਦੇਵਲ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਦਾ ਵਿਦਿਆ-ਅਭਿਮਾਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗਜਰਾਜ ਅਤੇ 

ਤੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿਚ ਪੈਣ ਦਾ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਗੰਧਰਵਾਂ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਭਰਿਆ ਕ ਸੋਭ 
ਨੁਹਾਵਨ? ਨ$ਕ?/ ਹਾਹਾ ਹੂਹੂ ਗੰਧ੍ਲ ਆਪਸ਼ਰਾ ਅਨੰਦ 

ਮੰਗਲ ਰਸ ਗਾਵਨਾ ਨ$ਕ?/(ਗੁ. ਗੰ. ੧੨੭੨)। 

ਗਹ : ਵੇਖੋ “ਗਰਹ'। 

ਗਹਣ/ਗੂਹਨ : ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂ 
ਗ੍ਰਸਿਆ ਜਾਣਾ। ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 
ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਰਜ 
ਅਤੇ ਚੰਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਾਹੂ ਅਤੇ ਕੇਤੂ (ਵੇਖੋ) 
ਨਾਂ ਦੇ ਦੈੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁ੍ਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੈਂਤਾਂ ਦੀ 
ਪਕੜ ਤੋ ਛੁੜਵਾਉਣ ਲਈ ਸਨਾਤਨ-ਧਰਮੀ ਹਿੰਦੂ ਦਾਨ 
ਅਤੇ ਜਪ ਆਦਿ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਗ੍ਹਿਣ-ਕਾਲ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਇਆਂ ਉਸ 
ਦੌਰਾਨ ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਵਰਜਿਤ 
ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸ਼ੁੱਧੀ ਲਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਜਾਂ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਾਰਣਾ ਹੈ ਕਿ 
ਗਰਭਵਤੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋ 
ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ 
ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ 
ਲਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਹਿਣਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ 
ਨਹੀ' ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਨੂੰ 

ਜਪਣ ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗੁਹਿਣਾਂ 
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ਵੇਲੇ ਦਾਨ ਆਦਿ ਪੁੰਨ-ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ - ਗਾਰ 

ਹਰੇ ਨਗ ਮਜਨੁ ਕਾਠ ਨੂਦੇ / ਕੋਟਿ ਗੁਹਣ ਪੁੰਨ ਫਲ ਮਚ / 

(ਗੁ. ਗੰ. ੧੯੭)। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਰੁਕਸ਼ੇਤ 

ਤੀਰਥ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ - 

ਜੰ ਓਹ ਗਹਨ ਕਠੋ ਕੁਲਥੰਤਿ / ਅਰਧੰ ਨਹੰਡ ੰਗਾਰ 

ਸ਼ਮ਼ਤਿ / ਸਗਲੀ ਸਤਿ ਸਰਵਨ ਸਨ / ਕਠੈ /ਨੌਂਦ ਕਵਨ 

ਨਹਾੰਂ ਸ਼ਨੰ/(ਗੁ. ਗੁੰ. ੮੭੫)। 

ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਦ੍੍ਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਚਾਲ 

ਵੇਲੇ ਜਦੋ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਦ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਿਥਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 

ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਛਾਇਆ ਕਰਕੇ ਚੰਦ੍-ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਪਿਥਵੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੰਦ ਦੇ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੂਰਜ- 

ਗ੍ਹਿਣ ਲਗਦਾ ਹੈ। 
ਸੁਰਜ-ਗ੍ਹਿਣ ਅਮਾਵਸ (ਮਸਿਆ) ਵਾਲੇ ਦਿਨ 

ਅਤੇ ਚੰਦ੍-ਗਹਿਣ ਪੂਰਣਿਮਾ (ਪੁਰਣਮਾਸੀ) ਵਾਲੇ ਦਿਨ 

ਲਗਦਾ ਹੈ। 

ਗਿ੍ਹਸਥ (ਆਸ਼ਰਮ) : ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਦੀ ਆਸ਼੍ਮ- 
ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਗਿਹਸਥ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ 

ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਗਿ੍ਹਸਥ-ਆਸ਼ਮ 

ਨੂੰ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਿਹਸਥ ਤੋ ਭਾਵ ਹੈ 

ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ , ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾ 

ਕੇ ਸੈਸਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ 

ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿਚ 

ਮਗਨ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਜੀਵਨ 

ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਜੁਗਤ ਨੂੰ 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ - 

ਨਾਨਕ ਸ਼ਤਿਗੁ/ਰ ਭੋਟੀ# ਪੁਨ ਹੋਵੈ ਜੁਗਤਿ / ਹਸੰ/ਦਿਆ 

ਥੋਲੰਦਿਆ ਪੈਨੰ/ਦਿਆ ਖਾਵੰਦਿਆ /ਵਿਚੇ ਹੱਵੈ ਮੁਕਾਤਿ / 

(ਗੁ. ਗੰ. ੫੨੨)। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਸੈਨਿਆਸੀਆਂ ਜਾਂ 

ਹੋਰ ਭੇਖਧਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋ' ਗਿ੍ਹਸਥ-ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ 

ਸ੍ਰਸ਼ਠ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਸ਼੍ਮ ਇਸੇ 

ਦੁਆਰਾ ਵਰੁਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ - /ਇਲ਼ ਡੇਕੰ ਥਾਵਹੁ /ਗਿਰਹੇ 

ਭਾਲਾ /ਿਥਹੁ ਕੰ ਵਰਸ਼ਾਇ/(ਗੁ. ਗੰ. ੫੮੭)। 

ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਕਰਣ ਵਿਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ 

ਮਨ ਨੂੰ ਸੈਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਿਚ ਰਹਿ 

ਕੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਪੰਚਕ ਉਲਬਧੀਆਂ ਤੋਂ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਲੇਪ ਰਖਣਾ ਹੀ ਉਚਿਤ ਧਰਮ- 

ਗ੍ਰੰਥੀ 

ਮਾਰਗ ਹੈ - ਮਨ ਨੋ ਨਹ ਹੀ ਮਾਹ ਉਦਾਸ / ਸਚੁ ਸੰਜਮ 

ਕਾਰਣ? ਸੌ ਕਗੇ ਗਰ#/ਖ ਹ/ਇ ਪਰਗਾਸੁ / ਗਰ ਕੰ ਸ਼ਥਾਂਦ 

ਮਨ ਜੇਂਤਿਆ ਗਤ ਮੁਕਤਿ ਘਰ ਮਾਹਿ ਘਾਇ / (ਗੁ. ਗੰ . 

੨੬)। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਬਾਕੀ ਆਸ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁਮ-ਪੂਰਣ 
ਦਸਦੇ ਹੋਇਆਂ ਗਿ੍ਹਸਥ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ ਹੈ -- /ਝਨ 

ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੁ ਨ ਛੁਟਹੀ ਭੂ ਆਵਾ/ਹ ਜਾਵ/ਹ/ /ਇ/ਕਾ 

ਗਿਰਗੀ ਸ਼ੋਵਕਾ ਸ਼ਾ/ਹਕਾ ਗੁਰਮਤਾ ਲਾਗੇ / ਨਾਮੁ ਦਾਨੁ 

ਇਸ਼ਨਾਨ /ਦ੍੍ਿਡ ਹਨ ਭਗਤਿ ਸ਼ ਜਾਗੇ /(ਗੁ. ਗੰ. ੪੧੯)। 

ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਗਿ੍ਹਸਥੀ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਜੁਗਤੀ ਉਤੇ 

ਪ੍ਕਾਸ਼ ਪਾਉੱਦਿਆਂ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਸੌ 

/ਗਿਰਹਾ? ਜੌ /ਨਿਗ੍ਰਹ ਕਠੋ / ਜਪ ਤਪੁ ਸੰਜਮ ਭਖਿਆ ਕੌ / 

ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਾ ਕਠੇ ਸ਼ਠੀਠ / ਸੋ ਗਿਰਹੀ ਗੰਗਾ ਕਾ ਨਨ / 

(ਗੁ. ਗੰ. ੯੫੨)। ਸਚਮੁਚ ਰੀਗਾ ਜਲ ਵਾਂਗ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ 

ਗਿ੍ਹਸਥ-ਆਸ਼੍ਰਮ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰੀ ਰਖਿਆ 

ਜਾਏ। 

ਗਿਹਸਥੀ : ਗਿ੍ਹਸਥ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ। 
ਵੇਖੋ “ਗਿ੍ਹਸਥ (ਆਸ਼੍ਮ)'। 

ਗਰੰਥੀ : ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 'ਗ੍ਰੰਥਿਨ੍" ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ 
ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਗੰਥ 

ਸਿਰਜਣ ਵਾਲਾ। ਸਿੱਖ-ਧਰਮ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਸ 

ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਰੁੜ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 
ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੈਭਾਲ ਅਤੇ ਪਠਨ-ਪਾਠਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ 

ਸਿੱਖ-ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ-ਕਰਾਉਣਾ, 

ਧਰਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ-ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ 

ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਕੰਮ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 

ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੂਲ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹਰਿਮੰਦਿਰ 

ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁਢਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ 

ਗ੍ਰੰਥੀ ਥਾਪਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬੜੀ ਆਦਰਯੋਗ ਪਦਵੀ 

ਸੀ। ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ-ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ 

'ਗੰਥੀ” ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ-ਧਰਮ ਦੇ 

ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਅਨੇਕ ਗੁੰਥੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ , ਪਰ 

ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਬੁਢਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੀ , 

ਪ੍ਵਾਨਿਤ ਗਰੰਥੀ ਹਨ। ਸਿੱਖ-ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਗੰਥੀਆਂ ਦਾ 

ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ 
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ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 

ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਕੰਮ 
ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗੀਰਾਂ ਤਕ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗ੍ਰੰਥੀ 
ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ 
ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸੋਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਪ੍ਰ 
ਘਟ : ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਘੜਾ। ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ 
ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋ' 
ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ 
- ਘਟ ਫੂਟੇ ਕੋਊ ਝਾਤ ਨ ਪੁਛੇ ਕਾਢਹੁ ਕਾਢਹ ਹੋਈ/(ਗੁ. 
ਗੰ. 8੭੮)। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨ ਜਾਂ 
ਅੰਤਹਕਰਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਟ ਘਟ 
ਵਾਸੀ ਸ਼ਰਬੰਨੇਵਾਈੰ ਨੇਠੈ ਹੀ ਤੇ ਨੇਰਾ/(ਗੁ. ਗੁੰ. ੭੮੪)। 

ਘਰਬਾਰੀ : ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਘਰ-ਬਾਰ ਵਾਲਾ, ਗਿ੍ਹਸਥੀ। 

ਚਾਰ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾ 
ਵਿਚ ਗਿ੍ਹਸਥ ਆਸ਼੍ਮ ਦੂਜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਵਧੀ 
25 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਤਕ ਕਲਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ 
ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ - /ਇਕਿ 
ਉਪਾਈ ਵਡਾ ਦਰਬਾਰ? / /ਏ/ਕੈ ਉਦਾਸ /ਇ/ਕੇ ਘਰਥਾਗਾਂ / 
ਇਕ ਭੂਧਾਂ /ਏ/ਕਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਘਾਏ ਸ਼ਭ ਸੈ ਤੇਰਾ ਪਾਰਣਾ/ 
(ਗੁ. ਗੰ. ੧੦੭੬-੭੭)। 

ਘਰ ਭੀਤਰਿ ਘਰੁ : ਇਹ ਸੈਕਲਪਾਤਮਕ ਉਕਤੀ ਹੈ। 
ਇਥੇ ਪਹਿਲੇ “ਘਰ” ਦਾ ਅਰਥ 'ਮਨੁੱਖ-ਸਰੀਰ' ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ 
'ਘਰ` ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਵਾਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਦੂਜੇ “ਘਰ” ਦਾ ਅਰਥ ਬਣਿਆ ਆਤਮਾ ਦਾ ਨਿਵਾਸ- 
ਸਥਾਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ-ਸਰੀਰ 
ਵਿਚ ਆਤਮਾ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼) ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਸੋਝੀ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ -- 
ਘਰਾ ਭੀਤਰ ਘਰ ਗੁਝੂ /ਦਖਾਇਆ” ਸ਼ਹੰਜ ਰਤੇ ਮਨ 
ਭਾਈੰ/(ਗੁ. ਗੰ. ੬੩੪)। 

( 

ਘਰੂ 

ਘਰੁ : ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤਕ ਘਰਾਂ 
ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੈਧ ਰਾਗ ਦੀ 

ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 

ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

ਇਕ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ “ਘਰ” ਤਾਲ ਦਾ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ 

ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 

ਅੰਕਿਤ ਏਕ ਸ਼ੁਆਨ ਕੰ ਘਰਿ ਗਾਵਣਾ ਉਕਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ, ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਰਾਗ-ਬੱਧ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ 
ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ 

ਤਾਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੀਜੇ, “ਘਰ” ਅੰਕਣ ਦੀ ਪ੍ਥਾ ਈਰਾਨੀ 
ਤਾਲ-ਪੱਧਤੀ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੋਈ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਤਾਲ 
ਤਕਨੀਕ ਵਿਚ ਤਾਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਗਾਹ, 

_ਦੋ ਗਾਹ, ਆਦਿ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। “ਗਾਹ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 
ਸਥਾਨ, ਘਰ। ਇਸ ਲਈ “ਗਾਹ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ “ਘਰ” ਸ਼ਬਦ 
ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਨੁਰੂਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਲ ਸੂਚਕ 
ਹੈ। ਅਮੀਰ ਖ਼ੁਸਰੋ ਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 7 ਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ 
ਨਿਰਧਾਰਤਿ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰ 
ਤਕ ਸਮਾਨਤਾ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ “ਘਰ” ਨੂੰ ਤਾਲ- 
ਸੂਚਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਦੂਜੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਧ `ਗ੍ਰਾਮ” ਸੂਚਕ ਹੈ। ਭਾਈ 
ਵੀਰ ਸਿੰਘ” (ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋਸ਼) ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਜਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ 
ਗ੍ਰਾ, ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਗ੍ਰਾਮ ਘਰੁ ਤੋ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਤਿੰਨ ਗਾਮ 
ਦੀਆਂ ਸੁਰਾ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੋ ਘਰੁ ਹਨ। ਘਰੁ ੧ ਤੋ ਭਾਵ 
ਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾ/ ਰਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰ ਦੀ ਸੈਖ੍ਯਾ ਦਾ 
ਸੈਕੇਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਤ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ 
ਸਰਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਾਮ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਹਨ ਜਦ ਕਿ 
ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17 ਹੈ। ਇਸ ਲਈ “ਗ੍ਰਾਮ” ਘਰ ਦਾ 
ਸੂਚਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 

ਤੀਜੇ ਮਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ਕਾਰ ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ 
ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ “ਘਰ” ਮੂਰਛਨਾ ਦੇ ਭੇਦ 
ਕਰਕੇ ਇਕ ਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ਰਗਮ ਪ੍ਰਸਤਾਰ ਅਨੁਸਾਰ 
ਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਇਕ ਰਾਗ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ 
ਮੂਰਛਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਇਕ 
ਹੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਈ “ਘਰ-ਸੰਕੇਤ” ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 
ਇਹ ਮਤ ਵੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦਾ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਮਤਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਕ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤ ਮਤ 
“ਘਰ” ਨੂੰ ਤਾਲ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਦਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 



ਘਾਲ (ਕਰਨੀ , ਕਰਮ) 

ਅਜ-ਕਲ ਰਾਗ ਵਿਚ “ਘਰ” ਦਾ ਪ੍ਚਲਨ ਬਹੁਤ ਘਟ 

ਗਿਆ ਹੈ। 

ਘਾਲ ( ਕਰਨੀ, ਕਰਮ) : 'ਘਾਲ” ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 
ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਕਈ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਕਲਪ-ਸੂਚਕ ਹਨ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਕਰਮ ਸੂਚਕ - ਘਾਲ 

ਝਗੰ /ਕੇਉਂ ਘਾਲਆੰ/ ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿਰਤ-ਕਮਾਈ, ਵੇਖੋ 

“ਘਾਲਿ”। 

ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਫਲ 

ਜ਼ਰੂਰ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚੰਗਾ 

ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਫਲ 

ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਾਂ ਉਤੇ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਣਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ 

ਦਾ ਇਕ ਪਰੈਪਰਾਗਤ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ “ਕਰਮਵਾਦ' 

ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ 

ਉਤਮ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ 

ਫਲ ਭੋਗਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ- 

ਆਪ ਨੂੰ ਵਰਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਰਖਦਾ 

ਹੈ। 

ਹਰ ਇਕ ਧਰਮ ਵਿਚ ਕਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨ 
ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ 

ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ, ਚੇਸ਼ਟਾ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਆ ਉਸ ਦਾ ਕਰਮ 

ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫਲ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਉਤੇ 

ਬਹੁਤ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ 
ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਕਾਮਨਾਵਾਂ 

ਮਨ ਵਿਚ ਧਾਰ ਲਏ, ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਮਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - 
ਆਪਣ ਲ?ਆਾ ਲੇ #ਲੰ ਤਾ ਸਭ ਕੇ ਭਾਗਠੁ ਹਇ/ ਕਰਆਾ 

ਉਪ/ਓ /ਨਥੜੈ ਲੇ ਲੰਚ ਸਭੁ ਕੀਂਇ/(ਗੁ. ਗੰ. ੧੫੭)। 

ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਕਹਿਣ ਕਹਾਉਣ ਨਾਲ 

ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਪੀ ਜਾਂ ਪੁੰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਸਗੋ 

ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਸਰੂਪ ਉਸ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ 

ਹੈ। “ਜਪੁਜੀ” ਵਿਚ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ - 

ਪੁੰਨ ਪਾਪੀ ਆਥਣੁ ਨਹ / ਕਠਿ ਕਾਨਿ ਕਰਣਾ /ਲਿਂਖ ਲੰ 

ਸਾਹ / ਆਪੰ ਬੰਨੰਜ ਆਪ ਹੀ ਖਾਹ /(ਗੁ. ਗੰ. ੪)। 

ਘਾਲ (ਕਰਨੀ, ਕਰਮ) 

ਜੋ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ “ਕਿਰਤ-ਕਰਮ” ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

“ਕਿਰਤ” ਸੈਸਕ੍ਿਤ ਦੇ “ਕ੍ਰਿਤ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤਦਭਵ ਰੂਪ ਹੈ 

ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ'। ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਨੂੰ 
ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨ ਕਿਸੇ ਜੂਨ 

(ਜਨਮ) ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਰੀਰ 

ਹਨ -- ਕਾਰਣ ਸਰੀਰ, ਲਿੰਗ ਸਰੀਰ (ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ) ਅਤੇ 

ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ। 

ਜੀਵ ਦੇ ਆਤਮ-ਸਰੂਪ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਢਕਣ ਵਾਲੀ 

ਮਾਇਆ ਹੀ ਜੀਵ ਦੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 

ਉਸ ਦਾ “ਕਾਰਣ-ਸਰੀਰ” ਹੈ। ਜੀਵ ਦੇ “ਕਾਰਣ-ਸਰੀਰ” ਤੋੱ 

ਉਸ ਦੋ 'ਸੂਖਮ-ਸਰੀਰ' ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ 
ਅਗਿਆਨੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਨਾ ਰੂਪੀ ਕਰਮ-ਫਲਾਂ 
ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅੰਗ ਹਨ 

- ਅੰਤਹਕਰਣ , ਇੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਾਣ। “ਸਥੂਲ-ਸਰੀਰ” ਦੀ 

ਉਤਪੱਤੀ ਪਿ੍੍ਿਥਵੀ, ਅਕਾਸ਼, ਜਲ, ਵਾਯੂ , ਅਗਨੀ ਨਾਂ ਦੇ 

ਪੰਜ ਮਹਾ-ਭੂਤਾਂ (ਤੱਤ੍ਰਾਂ) ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਸਾਧਾਰਣ ਤੌਰ ̀ ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
“ਸੂਖਮ-ਸਰੀਰ” ਦਾ ਸੈਬੈਧ ਕਰਮ-ਫਲਾਂ ਨਾਲ਼ ਹੈ। 

ਬ੍ਹਮ-ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਕ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੂਪ 
ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਸੈਸਕਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਜੀਵ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਮ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਲ ਭੋਗਣ ਦੀ 
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਕਰਮ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ - ਸੈਚਿਤ ਕਰਮ, 

ਪ੍ਾਲਬਧ ਕਰਮ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਕਰਮ। ਪਹਿਲੇ ਜਨਮਾਂ 

ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਕਰਮ 'ਸੈਚਿਤ ਕਰਮ” ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ 

'ਪਾਲਬਧ ਕਰਮ” ਹਨ। ਜੋ ਕਰਮ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿਚ ਕੀਤੇ 

ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ “ਵਰਤਮਾਨ ਕਰਮ” ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ 

ਕਰਮ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਲਈ “ਸੈਚਿਤ ਕਰਮ” ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ 

ਹਨ ਅਤੇ ਫਲ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਵੇਲੇ ਉਹ “ਪ੍ਾਲਬਧ ਕਰਮ” ਕਹੇ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਰਮ ਇਕ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਘੁੰਮਦੇ 

ਹੋਏ ਫਲ ਦਾ ਭੋਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਆਵਾਗਵਣ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਰਤ-ਕਰਮ ਕਿਸੇ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਿਟਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ - /ਕੈਰਤ ਨ ਆਟਆ 

ਲਾਇ/ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਰਤ-ਕਰਮ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੀਵ ਨੂੰ 

ਕਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ 

ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ /ਕੈਰਤੁ ਚਲਾਏ 
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ਤਿਉਂ ਚਲਆ ਤਉ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਤ ਹਣੇ/ (ਗੁ. ਗੰ. 

੯੯੦)। ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਦੇ “ਬਾਰਹਮਾਹਾ” ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ-ਕਰਮਾਂ ਦੇ 

ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਇਕ ਜੀਵ ਦੁਖ-ਸੁਖ ਸਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ 

ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਵੀ ਮਾਝ ਰਾਗ ਦੇ “ਬਾਰਹਮਾਹਾ” ਵਿਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ-ਕਰਮਾਂ ਦੇ 

ਫਲਸਰੂਪ ਹੀ ਜੀਵ ਆਵਾਗਵਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਪਿਆ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਨਮ 
ਵਿਚ ਕਿਰਪਾ-ਪੂਰਵਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਯੋਗ ਸੁਖ ਦਾ ਆਨੰਦ 
ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਜਾਏ -- /ਕਿਗੰਤ ਕਰਮ ਕੰ ਵਾੀਛੜੇ ਕਾਨ /ਕਰਪਾ 
ਮੌਲਹਾ ਰਾਆ/(ਗੁ . ਗੰ. ੧੩੩)। 

“ਪਟੀ” ਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 
ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਕਿ ਇਹ 
ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਿਰ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, 
ਉਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਲਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉ' 
ਦੌਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ - ਦਦੈ ਦੋਸ਼ ਨ ਦੋਊਂ ਕੈਸ਼ ਦੋਸ਼ ਕਰੰਮਾ 
ਆਪਾ/ਣਿਆ। ਲੋ ਮੈ ਕੰਆ ਸੋਂ ਗੰ ਪਇਆ ਦੌਸ਼ ਨ ਦਾਜ 
ਆਵਰ ਜਨਾ/(ਗੁ. ਗੰ. ੪੩੩)। 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਨੋੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ 
ਅਵੱਸ਼ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹਰ ਸੂਰਤ 
ਵਿਚ ਭੋਗਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਿਉਂ' ਕੀਤੇ ਜਾਣ 
- ਜੋਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਆ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾ ਘਾਲ ਝੁਗੀ /ਕਿਓਂ 
ਘਾਲਆ/ ਮੰਦਾ ਮਲਿ ਨ ਕਨੋਚਈ ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ 
/ਨੈਹਾਲੀਆ / ਜਿਓਂ ਸ਼ਹਿਲ ਨਲ ਨ ਹਾਲੀਆ ਤੇਵੇਹਾ ਪਰਾ 
ਢਾਲਨੋਲ / /ਨੈਛ' ਲਾਹੇ ਓਪਨ ਘਆਲ?ਆ /(ਗੁ. ਰੰ. ੪੭੪)। 

ਘਾਲਿ ( ਕਿਰਤ-ਕਮਾਈ) : “ਘਾਲ (ਵੇਖੋ) ਸ਼ਬਦ ਦਾ 
ਇਕ ਸੈਕਲਪਾਤਮਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 
“ਕਰਨੀ, ਕਰਮ” ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ 
ਦਾ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਯੋਗ “ਕਿਰਤ-ਕਮਾਈ” ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। 
ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਰਮ ਜਾਂ ਕਰਨੀ ਤੋ ਹੀ 
ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਬਦਲ 
ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਸਾਂ ਨੇਹੁੰਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ 
ਕਮਾਈ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਜਿਸ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 
ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਗਿਹਸਥ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿ੍ਹਸਥੀ 
ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਧਰਮ ਅਨੁਪਾਣਿਤ ਸੁਚੀ ਅਤੇ ਸੱਚੀ 

ਘਾਲਿ (ਕਿਰਤ-ਕਮਾਈ) 

ਕਿਰਤ ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ 

ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਨੂੰ “ਘਾਲਿ” ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀ' ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ 
ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਜਿਸ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ 

ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਦਲ 

ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਗੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿ 
ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਭਾਵ-ਤਰੈਗ ਦੇ ਉਠਣ ਨਾਲ ਘਰ-ਬਾਰ 

ਛਡ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਨਿਆਸੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਦਰ- 

ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਗਿਹਸਥੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਲ ਝਾਕਣਾ ਉਚਿਤ 
ਨਹੀਂ ਹੈ -- ਮਨਮੁਝ ਲਹ/ਨ ਘਡ ਤਾਜ /ਵਗੂਚੰ ਆਵਰਾ ਕੰ 
ਘਰ ਹੇਰ / ਹਿਹ ਧਰਮੁ ਗਵਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਨ ਡੇਟੈ ਦੁਰਮਤਿ 

ਘਮਨ ਘੀਰੈ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੧੦੧੨)। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸਾਧੂ- 
ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ 
ਕਿਹਾ ਹੈ - 'ਨਿਆਨ /ਵਿਨੂਣਾ ਗਾਵੈ ਗੰਤਾ/ ਡਥ਼ੋ ਮੁਲਾਂ 
ਘਨ ਮਸੰਮਿੰਤਾ / ਮਥਟੂ ਹੋਇ ਕੈ ਕੰਨ ਪੜਾਏ / ਫਕਕੁ ਕਰੋਂ ਹੌਰ 
ਜਾਤਿ ਗਵਾਏ / ਗੁਰ ਨ ਸ਼ਦਾਏ ਮੰਗਣ ਜਾ/ਇ/ ਤਾ ਕੰ 
ਨਾਲ਼ ਨ ਲਗੀਆਂ ਪਇ/(ਗੁ. ਗੰ. ੧੨੪੫)। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਰਤ-ਕਮਾਈ ਉਤੇ ਹੀ ਬਲ ਨਹੀਂ 
ਦਿੰਦੀ , ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਤੋ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਵਿਚੋ ਕੁਝ ਨ 
ਕੁਝ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 
ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਚਲਣ 
ਵਾਲੇ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ - ਘੱਲ ਖਾਇ ਕਿਛੁ ਹਥਹੁ ਦੇਇ, 
ਨਾਨਕ ਰਾਹੁ ਪਛਾਣ/ਨ ਸਇ/(ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੧੨੪੫)। 

ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਜਨਮਾਂ ਵਿਚ ਉਹੀ ਕੁਝ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿਚ ਕਰਦਾ ਹੈ - 
ਨਾਨਕ ਅਗ ਸੋ ਲੰ 7 ਖਟੇ ਆਲੇ ਦੇਇ/ (ਗੁ. ਗੰ . 
੪੭੨)। ਖੋਟੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਪਾਰ ਰਾਹੀਂ ਤਨ ਅਤੇ ਮਨ 
ਦੋਵੇਂ ਖੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁਖਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
- ਖੌਟੈ ਵਣ/ਜਿ ਵਣੰਜਿਅੰ ਮਨੁ ਤਨੁ ਥੋਟਾ ਹੋਇ/ ਫਾਹੀ 
ਫਾਲੇਂ ਰਗ /ਜਿਉ ਦੂਖੁ ਘਣੇ ਨਿਤਾ ਰੋਂਇ/(ਗੁ. ਗੰ. ੨੩)। 

ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸੁਪ੍ਸਿੱਧ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਭਾਈ 
ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਪਰਾਏ ਧਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਦੁਰਾਚਾਰ ਦਸਿਆ ਹੈ -- 
/ਕਾਗ/ਤਾ /ਵਰ/ਤ ਕਾਨਿ ਧਰਮ ਦਾ ਹਥਹੁ ਦੇ ਕੰ ਭਲਾ ਮਨਾਵੰ / 
ਪਾਰਸ ਪਰਨੀ ਆਪਰਸਿ 2ਇ ਪਰ ਤਨ ਪਰ ਧਨ ਹਲ ਨ 
ਲਾਵੈ /(6/12)।. 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਤਿਪਾਦਿਤ ਕਿਰਤ- 



ਘੋੜੀ 

ਕਮਾਈ ਜਾਂ ਘਾਲਿ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸੱਚੀ-ਸੁਚੀ ਹੋਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋ' ਵੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਕਮਾਈ 

ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 

ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਘੋੜੀ : ਇਕ ਲੋਕ-ਗੀਤ ਜੋ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 
ਵਿਆਹ ਤੋ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ 

ਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਗਾਏ 

ਜਾਣ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਮੌਕਾ ਜਾਂ ਸਿਖਰ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ 

ਘਰ ਵਲ ਨੂੰ ਬਰਾਤ ਦੇ ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਸਜਾ 

ਸੈਵਾਰ ਕੇ ਲਾੜੇ ਕੋਲ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾੜ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 

ਭੈਣਾਂ ਥਾਲੀ ਵਿਚ ਚਣਿਆਂ ਦਾ ਦਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਘੋੜੀ ਨੂੰ 

ਖ਼ਵਾਉੱਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਗ ਗੁੰ ਦਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਰਜਾਈ 

“ਭਰਜਾਈਆਂ ਸੁਰਮਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ' ਲਾੜ੍ਹਾ ਘੋੜੀ 

ਉਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 

ਕੁੜੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ-ਗੀਤ ਗਾਉੱਦੀਆਂ 

ਹਨ। 

ਲਾੜ੍ਹੇ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਜ-ਧਜ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ 

ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ। 
ਉੱਜ ਵਿਆਹ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋ ਘਟ ਨਹੀਂ 

ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿਚ ਲਾੜ੍ਹੇ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਤੋ. 

ਇਲਾਵਾ, ਭਾਗਾਂ ਭਰੀ ਸੁਭਾਗੀ ਸ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸ਼ੁਭ 

ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਗੀਤਾਂ 

ਵਿਚ ਲਾੜ੍ਹੋ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ 

ਪਰੁਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ - ਘੰੜਾ ਤਨ ਵੇ ਮੱਲਾ 

ਸੋਹਣ?, ਘੜਾ ਅੱਲਾ ਵੰ ਤੰਗੀ ਸ਼ੋਹਵਣ? / ਸ਼ੱਹਦਾੀ ਕਾਠਆਂ 

ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਠ? ਛੱਫ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ/ ਓੰਮਰਾਵਾਂ ਦਾ ਤੇਗ 

ਚਾਲ, #ੰੱ' ਝਾੱਲਿਹਾਗਾੀੰ ਵੇ ਆਂ /ਦ ਆ ਸ਼ਰਜਨਾ / /ਵਿਚ /ਵਚ 

ਬਾਗ਼ਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਂ, ਚੋਟ ਨਗਾ/ਨਆਂ 'ਤੇ ਲਾਉ / ਖਾਣਾ 

ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਖਾਂ, ਮੈੱ' ਛੱਲਿਹਾਨੈ ਵੇ ਆਂ #ਦਆ 

ਮੁਰਜ਼ਨਾ/... 

ਇਸ ਲੋਕ-ਗੀਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ 

ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਹ ਰੂਪੀ 

ਘੋੜੀ ਉਤੇ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਮੇਲ 

ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰੁਪਕਾਤਮਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਘੋੜੀਆਂ : ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਰਚੇ ਅਤੇ ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ 
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ਵਿਚ ਦਰਜ ਛੇ ਛੰਤਾਂ ਵਿਚ ਪੇਜਵੇਂ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਨੂੰ 

“ਘੋੜੀਆਂ” ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖ ਬਹੁ-ਵਚਨਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ 
ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ-ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦੀ 

ਧਾਰਨਾ ਉਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਛੰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ 

ਲਾੜ੍ਹੋ ਦੇ ਘੋੜੀ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵੇਲੋਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਲੋ' ਗਾਏ 

ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਗੁਰੂ-ਕਵੀ ਨੇ ਲੋਕ-ਗੀਤ ਘੋੜੀ ਦੀ 

ਨਿਰੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ, ਸਗੋ ਲਾੜ੍ਹੇ ਦੇ . 

ਘੋੜੀ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰਜ ਵਾਲੇ ਰੂਪਕ ਰਾਹੀਂ ਦੇਹ 
ਰੂਪੀ ਘੋੜੀ ਉਤੇ ਸਵਾਰ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਮਾਰਗ 

ਉਪਰ ਅਗੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਧ-ਸੈਗਤਿ ਨੇ ਜੰਵ ਦੀ 

ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ 'ਗੁਰੂ” ਨੇ 

ਘੋੜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਲਗਾਮ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਘੋੜੀ ਨੂੰ 

ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਮ ਦੀ ਚਾਬਕ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 

ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਤ-ਸਹਿਤ ਲਾੜੇ (ਸਾਧਕ) ਦਾ ਸੈਸਾਰ ਦੇ 

ਬਿਖੜੇ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਚਲਦਿਆਂ, ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਨਾਲ 

ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 
ਅੰਤਿਮ ਪਦੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਦੇਹ ਘੜਾ ਜਾ /ਲਿਤ ਹਠ 

ਧਾਇਆ ਰਾਮ/ ਲੇ ਸੰਤਗਿਰ ਜਾ ਮੰਗਲ ਗਾਇਆ 

ਰ/ ਹਨ ਗਾਇ ਮੰਗਲ ਰਾਮ ਨਾਨਾ ਹਠ ਸ਼ੰਵ ਸੰਵਕਾ 

ਸ਼ੰਵਕ? / ਪ੍ਰਰਾ ਜਾਇ ਪਾਵੈ ਰੰਗ ਮਹਲ ਗੰਨੇ ਠੰਗ ਆਣੰ ਰੰਗ 

ਕ7/ ਗੁਣ ਰਾਮ ਗਾਏ ਆਨੇ ਸੁਭਾਏ ਗਿੱਠ ਭਰਆਤ ਆਨ 

/ਧਿਆ/ਇਆ / ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ /ਕੋਰਪਾ ਧਾਠੀ ਦੇਹ ਘੰੜਾ 

ਚ/ੜਿ ਹਨ ਆ7ਇਆ/(ਗੁ. ਗੰ. ੫੭੬)। 

ਫੀ 

ਝਭਿਆਨ : /ਇਆਨ /ਨਿਆਨ ਤਨੈਰਥ /ਇਸ਼ਨਾਨ?/(ਗੁ. ਗੰ . 

੨੫੩)। ਵੇਖੋ “ਗਿਆਨ”। 

ਬਿਆਨੀ : ਆਤਿ ਸ਼ੰਦਰ ਕੁਲਨ ਚਤੁਰ ਮ/ਖ' /ਇਿਆਨਾ 

ਧੰਨਵੰਤਾ/(ਗੁ. ਗ੍ਰੰ . ੨੫੩)। ਵੇਖੋ “ਗਿਆਨੀ'। 



ਚਉਕਾ (ਚੌਕਾ) 

ਚ 

ਚਉਕਾ (ਚੌਕਾ) : ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਇਦ “ਚੌ-ਕਾਰ” (ਚਾਰ 
ਲਕੀਰਾਂ) ਦਾ ਸੈਖਿਪਤ ਰੂਪ ਹੋਵੇ । ਆਮ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਸੋਈ 
(ਪਾਕਸ਼ਾਲਾ) ਤੋਂ ਛੁਟ, ਚਾਰ ਗੁਠਾਂ ਵਾਲਾ ਇਕ ਚੌਕਾ ਵੀ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਖੁਲ੍ਹੰ ਵੇਹੜੇ ਜਾਂ ਦਾਲਾਨ ਵਿਚ ਚਾਰ 

ਕਾਰਾਂ/ਲਕੀਰਾਂ ਵਾਹ ਕੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਮ ਧਰਤੀ ਤੋ 

ਕੁਝ ਉੱਚਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਊ ਦੇ ਗੋਹੇ ਨਾਲ 

ਲਿਪ-ਪੌਖ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ- 

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਚੌਕੇ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਦੇਵਤਿਆਂ (ਅੰਨ 

ਦੇਵਤਾ, ਜਲ ਦੇਵਤਾ ਅਤੇ ਅਗਨੀ ਦੇਵਤਾ) ਦਾ ਨਿਵਾਸ 

ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਵਿਚ ਚੰਮੜੇ ਦੀ ਜੁਤੀ, ਸੂਤਕ ਜਾਂ ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਵਾਲੀ 

ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਜਾਣਾ ਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਜੇ ਕਦੇ ਕੋਈ 

ਅਵਗਿਆ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੋਹੇ ਦਾ ਲੇਪਣ ਦੇ ਲਿਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ “ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ” ਵਿਚ 

ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਕਾ ਲਿੰਬ ਪੋਚ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਫਿਰ 
ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਸੈਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਵਿਖਾਵੇ 

ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਮਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਧਿਕ 

ਮਹੱਤਵ ਰਖਦੀ ਹੈ - ਅਭਾ/ਖਆ ਕਾ ਕਠਾ ਝਕਰਾ ਖਾਣਾ / 

ਚਉਂਕੇ ਉੱਪਾ/ਨ /ਕਸ਼ੰ ਨ ਜਾਣਾ / ਦੇ ਕੰ ਚਓਉਂਕਾ ਕਢ ਕਾਰ/ 

ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੌਠੰ ਕੁੜਿਆਰ/(ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੪੭੨)। 

ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਚੌਕੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ 
ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ -- ਗੋਬਰ ਜੂਠਾ ਚਉਂਕਾ ਜੂਠਾ 
ਜੂਠ ਦੀਨ ਕਾਰਾ/ ਕਹਿ ਕਲੀਨ ਤੇਈ ਨਰ ਸੂਚ ਸਾਚੀ 
ਪਗਾੀ /ਝਚਾਰਾ/(ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੧੧੯੫)। 

ਚਉਤੀਸ-ਅਖਰ : ਗੁਰੁ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸੈਕਲਿਤ 
ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ 'ਚਉਤੀਸ-ਅਖਰ” ਦਾ 

ਉਲੇਖ ਹੋਇਆ ਹੈ - ਨਾਨਾ /ਖਿਆਨ ਪੁਰਾਨ ਬੰਦ /ਕਿ/ਧਿ 

ਚਾਉੰਤਸ ਅਖਰ ਆਹ?/ (ਗੁ. ਗੰ . ੧੧੦੬)। ਅਰਥਾਤ 

ਚੌਤੀਸ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਕਾਵਿ 

ਸਾਹਿਤ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ/ਗੁੰਥਾਂ 
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(ਆਖਿਆਨ, ਪੁਰਾਣ, ਵੇਦ) ਦਾ ਨਾਂ ਗਿਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ 

ਸਾਰੇ ਸੈਸਕ੍ਿਤ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ 

ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। 

ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਚੌਤੀਸ ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲੀ 

ਲਿਪੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕ-ਵਰਗ, ਚ- 

ਵਰਗ, ਟ-ਵਰਗ, ਤ-ਵਰਗ, ਪ-ਵਰਗ ਅਤੇ ਯ, ਰ, ਲ, 

ਵ,ਸ, ਹ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਜੁਟਾਂ ਵਿਚ ਤੀਹ ਅੱਖਰ ਹਨ। ਬਾਕੀ 

ਚਾਰ ਮਾਤ੍ਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਅ, 

ਏ, ਉੱ ਅਤੇ ਰਿ (ਕ2)। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਚੌਤੀਸ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ 

ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਰਾਤਨ ਲਿਪੀਆਂ ਵਿਚ “ਚੌਤੀਸਾ” 

ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਲਿਪੀ ਦੇ ਪ੍ਚਲਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ 

ਮਿਲਦੇ ਹਨ। 

ਚਉਥਾ-ਪਦ : ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ 
ਚੇਤਨਾ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ - ਜਾਗ੍ਰਿਤ, ਸੂਪਨ, 

ਸੁਖੁਪਤਿ ਅਤੇ ਤੁਰੀਯ। “ਤੁਰੀਯ ਅਵਸਥਾ” (ਵੇਖੋ) ਦਾ 

ਨਾਮਾਂਤਰ ਹੈ “ਚੌਥਾ-ਪਦ”। ਇਸ ਨੂੰ 'ਗਿਆਨ-ਅਵਸਥਾ” 

ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੈਗੁਣ (ਰਜੋ , ਸਤੋ ਅਤੇ ਤਮੋ) 

ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਅਥਵਾ ਪਰੇ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ “ਬ੍ਹਮੀ ਅਵਸਥਾ” ਵੀ 
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕੇਦਾਰਾ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 

ਚੌਥੇ ਪਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮ-ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹੈ - ਰਜਗਣ ਤਮਗੁਣ ਸ਼ਤਗੁਣ ਕਹੀਐ /ਇਹ 

ਤੰਗੀ ਸਭ ਆਇਆ / ਚਉਥੇ ਪਦਾ ਕਉਂ ਜੋ ਨਰ ਚਨੈਨੂੀਂ ਤਿਨ 

ਹੀ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾ/ਇਆ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੧੧੨੩)। ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ 
ਕੌਈ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਚੌਥੇ ਪਦ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ 

ਸਮਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ੜੰ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਮਹ ਹੈ ਗੁਰਮਾਖ 

ਚਾਉਥਾ ਪਦੁ ਪਾ/ਇਆ /(ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੩੦)। ਚੌਥੇ ਪਦ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਪਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਗਰ 

ਪ੍ਸ਼ਾਦੀ ਕੌ /ਵਰਲਾ ਝੂਝੈ ਚਉਥੈ ਪਦ ਲਵ ਲਾਵ/ਣਿਆ/ 
(ਗੁ. ਗੁੰ. ੧੨੯)। 

ਚਉਦਹ (ਚੌਦਾਂ) ਰਤਨ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਦਾਂ ਰਤਨਾਂ ਦਾ ਸੈਬੇਧ 
ਸਮੁੰਦਰ ਰਿੜਕਣ ਦੇ ਆਖਿਆਨ ਨਾਲ ਹੈ। “ਬਾਲਮੀਕਿ 

ਰਾਮਾਇਣ” (ਬਾਲ-ਕਾਂਡ), “ਭਾਗਵਤ-ਪੁਰਾਣ” (ਅੱਠਵਾਂ 
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ਸਕੰਧ) ਅਤੇ “ਮਹਾਭਾਰਤ” (ਆਦਿ-ਪਰਵ) ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਤਯੁਗ 

ਵਿਚ ਅਜਰ ਅਤੇ ਅਮਰ ਹੋਣ ਲਈ ਦੈਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ 

ਨੇ “ਖੀਰ ਸਮੁੰਦਰ” (ਵੇਖੋ) ਨੂੰ ਰਿੜਕਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। 

ਵਾਸੁਕੀ ਨਾਗ ਨੂੰ ਰਿੜਕਣ ਲਈ ਨੇਤਰਾ, ਮੰਦਰਾਚਲ 

(ਪਰਬਤ) ਨੂੰ ਮਧਾਣੀ ਅਤੇ ਕੱਛਪ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ 

ਰਿੜਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਵਾਸੁਕੀ ਨਾਗ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ 

ਦੈਂਤਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪੂਛਲ ਨੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਪਕੜਿਆ। 

ਰਿੜਕਣ ਦੌਰਾਨ ਵਾਸੁਕੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਵਿਸ਼ ਅਥਵਾ ਅੱਗ 

ਨਿਕਲੀ ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉਤੇ ਭਿਆਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ 

ਘੋੜਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕਲਸ, ਧਨਵੰਤਰਿ ਅਤੇ ਐਰਾਵਤ ਹਾਥੀ 

ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਆਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਕਾਲਕੂਟ ਵਿਸ਼ 

ਨਿਕਲਿਆ। ਜਗਤ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਨੇ 

ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਵਿਚ ਧਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਭਾਵ ਕਰਕੇ 

ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਗਲਾ ਨੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਲਸਰੂਪ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਇਕ 

ਨਾਮਾਂਤਰ “ਨੀਲ-ਕੰਠ” ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 

ਅਪੱਛਰਾਵਾਂ , ਵਾਰੁਣੀ (ਮੱਦ), ਸੈਖ ਅਤੇ ਸਾਰੈਗ ਧਨੁਸ਼ ਪੈਦਾ 

ਹੋਏ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਖਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਰਤਨ ਦੇ ਵਿਵਰਣ-ਕ੍ਰਮ 

ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। 

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਦੇਵ-ਅਸੁਰ ਸੈਗ੍ਰਾਮ 

_ਹੋਇਆ। ਵਿਸ਼ਣੂ ਨੇ ਮੋਹਿਨੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 

ਦੈੱਤਾਂ ਨੂੰ ਫੁਸਲਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ 

ਕੀਤਾ। ਤਦ ਰਾਹੂ ਨਾਂ ਦੇ ਦੈਂਤ ਨੇ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਵਤਿਆਂ 

ਦੀ ਪੰਗਤ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਮਿ੍ਤ ਪਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ 

ਗੱਲ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਚੰਦ੍ਮਾ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਨੇ ਵਿਸ਼ਣੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। 

ਵਿਸ਼ਣੂ ਨੇ ਰਾਹੂ ਦਾ ਸਿਰ ਕਟ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੰਦਰ 

ਚਲੇ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਰਾਹੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰ ਅਤੇ ਧੜ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਕਰਕੇ 

ਰਾਹੂ ਅਤੇ ਕੇਤੂ (ਵੇਖੋ) ਦੋ ਵਜੂਦਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ 

ਦਿਨ ਤੋਂ ਰਾਹੂ ਦਾ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਦ੍ਮਾ ਨਾਲ ਵੈਰ ਚਲਿਆ 

ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਤਨਾ ਦੀ ਵੰਡ 

ਦਾ ਵਿਵਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ - ਥਰ ਸਸ਼ੰਦ 

ਵਿਰੌਲ਼ਿ ਕੰ ਕੰਢਿ ਰਤਨ ਚਓਂਦਹ ਵੰ/ਡ ਲਨੜੇ / ਆਣ 

ਲਖਮਾੰ ਪਾਰਜ਼ਾਤ ਸੰਖ ਸ਼ਾਰੰਗ ਧਣਖੁ /ਬਸ਼ਨੁ ਵ/ਸ ਕੀਤੇ / 

ਕਾਮਧੌਣੁੂ ਤੇ ਅਪਛਰਾ ਔਰਾਪ/ਡਿ ,ਇੰਦ੍ਰਾਸ਼ਣਿ ਸੰਤ / 

ਚਉਪਦੇ 

ਕਾਲਕੂਾਟ ਤੋੰ ਅਰਧ ਚੰਦ ਮਹਾਦੇਵ ਮਸ਼ਤਾ/ਕਾ ਧਰ ਪੀਤਾ / 

ਘੋੜਾ ਲਿਆ ਸ਼ੁਰਜ਼ੈ ਮਦੁ ਆੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਗੰਤੇ / 

ਕਰੇ ਧਨੰਤਰੁ ਵੰਦਗ? ਡਨਿਆ ਤਛੁ/ਕ ਮਤਿ /ਝਪਗੀਤ / 

(26/23)। 

ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਰਾਇ ਬਲਵੰਡਿ ਅਤੇ ਸਤ 

ਡੂਮਿ ਦੀ ਉਚਾਰੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵੀਕ੍ਰਿਤ 

ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਬਦ-ਸਾਗਰ ਨੂੰ 

ਰਿੜਕਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ - ਆਧਾਣਾ ਪਰਬੜੁ ਕਾਰ ਨੀਤ 

ਬਾਸ਼ਕ ਸ਼ਬਦ ,ਰਿੜ/ਕੇਓਨ / ਚਉਦਹ ਰਤਨ /ਨਿਕਾਲਿਆਨ 

ਕਾਡਿ ਆਵਾਗਉਣ /ਚਲ/ਕਾਓਨ / (ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੯੬੭)। 

ਚਉਦਹ (ਚੌਦਾਂ) ਲੋਕ : ਵੇਖੋ 'ਲੋਕ'। 

ਚਉਪਦੇ : 'ਚਉਪਦਾ” ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਛੰਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਛੰਦ-ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜਿਸ 

ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਪਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 

ਇਕ ਪਦ-ਸਮੁੱਚ ਹੈ। “ਪਦ” ਜਾਂ “ਪਦਾ” ਤੋ ਭਾਵ ਹੈ ਤੁਕ 

ਜਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਆਏ 

ਚਉਪਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਤੋਂ ਚਾਰ ਤਕ 

ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਤੁਕਾ, ਦੁਤੁਕਾ, 

ਤਿ੍ਤਕਾ ਅਤੇ ਚਉਤੁਕਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ । 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਥਾਂ-ਸਿੱਧਾਂ 

ਦੁਆਰਾ ਅਪਕੰਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਪਦਿਆਂ ਵਿਚ ਆਮ 

ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਸਮ-ਤੁਕਾਂਤ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। 

ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਲੇ ਪਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 

ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 

ਚਉਪਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜ੍ਾ-ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 

ਛੰਦ-ਬੰਧਨ ਤੋ ਮੁਕਤ ਹਨ। 

ਇਕ ਚਉਪਦੇ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਰ ਪਦੇ ਹੋਣ 

ਕਾਰਣ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ “ਚਉਪਦਾ” ਪਿਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਤੱ ਘਟ- 

ਵਧ ਪਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਦ-ਸਮੁੱਚ ਨੂੰ ਦੁਪਦਾ, ਤ੍ਰਿਪਦਾ, 

ਚਉਪਦਾ, ਪੈਚਪਦਾ, ਛਿਪਦਾ ਆਦਿ ਵੀ ਲਿਖਿਆ 

ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਚੂੰਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਚਾਰ ਪਦਿਆਂ ਵਾਲੇ 

ਸਮੁੱਚਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ 'ਚਉਪਦਾ” ਸਿਰਲੇਖ 

ਅਧੀਨ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਸ਼ਬਦ” ਵੀ ਕਿਹਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿਚ ਪਦ-ਸਮੁੱਚ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ 

ਫ਼ਰਕ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇ' ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪਦ-ਸਮੁੱਚ 
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ਅਤੋਂ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਪਦ-ਸਮੁੱਚ, ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਕ 
ਇਕਾਈ ਵਜੋ' ਕੁਮਵਾਰ 20 ਅਤੇ 11 ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਕਈ ਚਉਪਦਿਆਂ ਵਿਚ 
ਖੁਲ੍ਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। 

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਇਕ ਪਦ-ਸਮੁੱਚ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ 
ਪਦੇ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਦ ਵਿਚ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦਾ 
“ਰਹਾਉ” (ਵੇਖੋ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇਕ ਸਮੁੱਚ ਆਪਣੇ-ਆਪ 
ਵਿਚ ਪੁਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੂਰਵ-ਪਰ ਸੰਬੰਧ 
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, 
ਸਦਾਚਾਰਿਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੱਥ ਜਾਂ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਗਟਾਇਆ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਰਹੱਸਾਤਮਕ ਅਨੁਭੂਤੀ ਵੀ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦ-ਸਮੁੱਚਾਂ ਵਿਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਖਰੀ ਹੈ। 

ਚਉਪੜ (ਚੌਪੜ) : ਜੂਏ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਕ ਖੇਲ 
ਜਿਸ ਵਿਚ ਚਾਰ ਪਦਾਂ (ਪਲਿਆ) ਵਾਲੇ ਬਸਤ੍ਰ ਨੂੰ 
ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਟੀਆਂ (ਨਰਦਾਂ) ਨਾਲ ਚਾਲ 
ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੌਂਡੀਆਂ ਸੁਟ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 
ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਰਦਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਆਰੈਭ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 
ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਸੌਦਾਗਰਾਂ 
ਰਾਹੀ" ਪੱਛਮੀ ਦੇਸਾਂ ਵਲ ਪਸਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੁ 
ਰੂਪ-ਪਰਿਵਰਤਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। “ਸ਼ਤਰੰਜ” ਇਸੇ ਦਾ 
ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਅਤੇ ਦੋਸਾਂਤਰੀ ਰੂਪ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਲ ਵਿਚ ਵਿਅਰਥ 
ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੈਵਾਉਣਾ ਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ 
ਮਿਥ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸੈਸਾਰ ਇਸ ਖੇਲ ਵਿਚ ਹਾਰ ਰਿਹਾ ਦਸਿਆ 
ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਹੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ -- ਹਓਮੈ 
ਚਉਪ/ੜ ਖੇਲਣਾ ਝੂਠੇ ਅਹੰਕਾਰਾ/ ਸਭ ਲਗ ਹਾਰ ਮੈਂ ਜਿਤ 
ਗਾਰ ਸਬਦੁ ਲੰਚਾਰਾ/(ਗੁ. ਰੀ. 8੨੨)। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਚਉਪੜ ਖੇਲ ਦਾ 
ਭਾਵੀਕਰਣ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮ, ਕਰੌਂਧ ਆਦਿ 
ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤ ਕੇ ਧਰਮ-ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਹਰਿ- 
ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਰਾਧਿਆ ਜਾਏ। ਇਹੀ ਚਉਪੜ ਦਾ ਸੱਚਾ ਖੇਲ 
ਹੈ - /ਨ੍ਹ ਇਸ ਪਾਸ਼ਾ ਢਾਲਹੁ ਛੰਰ/ ਗਰਲੁ/ਖ ਨਾਮ 
ਜਪਹੁ /ਦਨੂ ਰਾਤਾਂ ਅੰਤ ਕਾਹਲਿ ਨਹ ਲਾਗੰ ੫ਰ/ ਕਰਮ 
ਧਰਮ ਤੁਮ ਚਉਂਪਂੜਾ ਸ਼ਾਜਹ ਸਤ ਕਰਹ ਤਮ ਸ਼ਾਨ / ਕਾਮ 

ਚਉਬੋਲੇ (ਬਾਣੀ) ਮਹਲਾ ੫ 

ਨਹਾ ਲੌਂਡਾ ਮੰਹਾ ਜੀਤਹਾ ਐਸੀ ਖੋਲ ਹਰੇ /ਪਆਨੀ /(ਗੁ . ਗੰ . 
੧੧੮੫)। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਖੇਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ 
ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ - ਕਚੀ ਪਕੀ 
ਸਾਰੀ (ਵੇਖੋ), ਪਾਸਾ (ਵੇਖੋ) ਆਦਿ, ਜਿਵੇਂ ਆਪੇ ਸ਼ਹਿ 
ਆਗ ਹੀ ਪਾਸ਼ਾ, ਆਪ ਪਾਸ਼ਾ ਆਪ ਸ਼ਾਰ/ 

ਚਉਬੋਲੇ (ਬਾਣੀ) ਮਹਲਾ ੫ : ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ 
ਵਿਚ 31 ਰਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜੋ ਬਾਣੀਆਂ ਸੈਕਲਿਤ ਹੋਈਆਂ 
ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚੌਥੇ ਕਰਮ ਉਤੇ “ਚਉਬੋਲੇ' ਦਰਜ ਹਨ। 
ਇਹ ਚਉਬੋਲੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 11 ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਵੇ 
ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹਨ। 

ਪਿੰਗਲ-ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਦੀ ਸੂਝ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ 
ਨੇ “ਚਉਬੋਲਾ' ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੰਦ ਮੰਨਦੇ ਹੋਇਆਂ ਇਸ 
ਨੂੰ ਚੌਪਈ ਦਾ ਇਕ ਭੇਦ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ 
ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੁਕਾਂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸਵੈਯਾ 
ਹੀ ਚਉਬੋਲਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੜਿਲ ਛੰਦ ਦਾ ਇਕ 
ਭੇਦ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ 
ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਛੰਦ ਦੇ ਚੌਹਾਂ ਚਰਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ- 
ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ , ਉਹ “ਚਉਬੋਲਾ” ਹੈ । ਸੰਗੀਤ 
ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ “ਚਤੁਰੈਗ' ਨੂੰ ਚਉਬੋਲਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। 

ਚਉਬੋਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਉਪਰਲੇ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਗੁਰਬਾਣੀ 
ਦੇ “ਚਉਬੋਲੇ ਮ. ੫" ਪ੍ਰਸੰਗ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ 
ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਉਬੋਲੇ ਦੋਹਿਰੇ ਦੇ ਤੋਲ ਵਿਚ ਰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। 
ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕ ਖੋਜ ਕਰਨ 
ਦੀ ਲੌੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਉਬੋਲਾ ਕਿਉ' ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ 7 
ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਸ਼ਬਦਾਰਥ” ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਹੈ ਕਿ 
ਇਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਸਿਦਕੀ 
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੈਬੋਧਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ 
ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੈਮਨ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ 
ਸੀ। ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਂ ਮੂਸਨ ਹੈ ਜੋ ਸੰਮਨ ਦਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ 
ਸੀ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ - ਜਮਾਲ ਅਤੇ 
ਪਤੰਗ। ਇਥੇ ਜਮਾਲ ਅਤੇ ਪਤੰਗ ਦੋ-ਅਰਥੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ 
ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਮਵਾਰ 
ਅਰਥ, ਖ਼ੂਬੀ ਜਾਂ ਗੁਣ ਅਤੇ ਪਤੰਗਾ ਜਾਂ ਧਮੱਕੜ ਵੀ ਕੀਤੇ 
ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਜ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਉਬੋਲਿਆਂ 
ਵਿਚ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਸਾਰਥਕਤਾ ਬੜੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। 



ਚਉਬੋਲੇ (ਬਾਣੀ) ਮਹਲਾ ੫ 

ਇਸ ਅਰਥਗਤ ਵਿਆਖਿਆ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਇਹ 

ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਣਕਾਰੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ 

ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਮੋਹਣੇ-ਚਬੋਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਇਕੱਠੀ 

ਕਰਕੇ ਵਿਅੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮਮਈ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ-ਪਰੈਪਰਾ ਵਿਚ “ਚਉਬੋਲਾ” 

ਕਿਸੇ ਪੇਮਮਈ ਉਦਗਾਰ ਦੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਾਚਕ 

ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵਿਅੰਗ ਜਾਂ ਨਹੋਰਾ ਹੋਵੇ । 

ਇਸ ਨੂੰ “ਚਾਰੁ-ਬੋਲ” ਅਰਥਾਤ ਮਨੋਹਰ-ਬੋਲ ਦਾ 
ਅਪਕ੍ੰਸ਼ ਰੂਪ ਵੀ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ 
ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸੰਕਲਿਤ ਇਹ 11 ਦੋਹਿਰੇ 

ਪਮ-ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਨੋਹਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲੇ 

ਬੋਲ ਹਨ। 

ਪਮ-ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ 

ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਤਮਿਕ 

ਸਾਧਕ ਦਾ ਸਰੀਰ ਅਥਵਾ ਮਨ ਪੀਤਮ ਦੇ ਪ੍ਰੌਮ ਵਿਚ ਪੂਰੀ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਤਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ 
ਵਿਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਜਿਗਿਆਸੂ ਦਾ ਮਨ ਪੀਤਮ ਦੇ 
ਚਰਣ-ਕਮਲਾਂ ਵਿਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ 

ਸੂਝ ਸੁਰਤਿ ਦਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਮਹਾ-ਮਿਲਨ ਦੀ ਆਨੰਦੀ 

ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਾਣਨ ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ - ਪ੍ਰਮਂਤ ਪੁੰਆ ਤਨ 

ਖ਼ਾਜ ਭ/ਹਆ ਬਚ ਨ ਰਾਈ ਹੋਤ / ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨੁ 

ਬੋਹਿਓ ਬੂਝਨੁ ਸੁਗੰਤਿ ਸ਼ੰਜੌਗਾ/ ਇਥੇ ਸੁਰਤਿ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ 
“ਸੁ-ਰਤਿ', ਅਰਥਾਤ ਸੇਸ਼ਠ ਜਾਂ ਸਵੱਛ ਪੌਮ। 

ਪੋਮ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਹਨ। ਇਕ ਦਾ ਸੰਬੈਧ ਸਰੀਰਿਕ 

ਤਿਪਤੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਆਰਥ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 
ਪ੍ਧਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਨੀਵਾਂ ਰੂਪ ਹੈ। 

ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਸਨਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੌਮ ਦੇ ਦੂਜੇ 

ਸਰੂਪ ਦਾ ਸੋਬੈਧ ਪਰਮਾਰਥ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੰਮ ਦੀ 

ਕਾਮਨਾ-ਰਹਿਤ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਉੱਚਾ 

ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੌਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਆਰਥ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 

ਨੂੰ “ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈਵਾਨ” ਦਸਦੇ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 

ਪਿਆਰ ਜਿਸਮ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਹੈਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਫਿਰ 

ਜਿਸਮ ਇਕ ਹਰਿਮਿੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿਰੋਲ 
ਪਿਆਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। 

ਪੋਮ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ। 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਮਨ ਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੈਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੋਮ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦਿਆ 
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ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਵਣ ਕੋਈ ਗ਼ਰੀਬ ਨਹੀਂ ਸੀ 

ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਕਟ ਕਟ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ 

ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਟਾ ਕਰਨੇ ਪਏ -- ਸੰਮਨ ਜਉਂ /ਏਲ ਪੁੰਮ ਕੰ 

ਦਮ /ਕਹ ਹੋਤ ਸ਼ਾਟ/ ਰਾਵਨ ਹੁੜੇ ਸੁ ਰੰਕ ਨਾਹਿ /ਜਿਨਿ 

ਸਿਰ ਦੀਨ ਕਾਟੋ / 
ਪਮ ਜਿਗਿਆਸੂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਸਰਬੋਤਮ ਅਤੇ 

ਸਦੀਵੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜੋ ਦ੍ੱਤ-ਭਾਵ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਅਦ੍ੈਤ 

ਅਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੀਤਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਪ੍ਰੰਮ 

ਦੇ ਭਾਵ-ਬੰਧਨ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਨੀਰ-ਖੀਰ ਅਰਥਾਤ ਦੁੱਧ 

ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਂਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਂਦ 

ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਪੌਮ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ- 

ਕਰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪੋੌਮ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ 

ਪਰਮ ਧੋਮਾ-ਭਗਤੀ ਦਾ ਨੀਂਹ-ਪੱਥਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ 

ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕਿਸੇ ਲੰਕਿਕ ਵਸਤੂ ਵਿਚ ਸੁਖ ਦੀ ਖੋਜ 

ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਗੋ ਜਿਸ ਚੇਤਨ ਤੱਤ੍ਰ ਤੋ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਤੇ 

ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਣ ਲਈ 

ਤੀਬਰ ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 

ਦੇਵ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ- 
ਮਨੋਰਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੌਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਉਸ 

ਦੇ ਚਰਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਗਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਸੱਚੇ ਪੈੈਮੀ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਝਾਕ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ । ਹਰ 

ਪਾਸਿਓ' ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਪ੍ਭੂ-ਚਰਣਾਂ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਸੈਬੰਧ 

ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਇਹੀ 

ਭਾਵਨਾ ਅਦ੍ੈਤ-ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਮੋਕਲਾ 

ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ - ਜਾ ਕੋ ਪੁੰਮ ਸੁਆਉ ਹੈ 

ਚਰਨ /ਚਤਵ ਅਨ ਮਾਹਿ / ਨਾਨਕ /ਝਰਹੀ ਲ੍ਰਹਮ ਕੰ ਆਨ 

ਨ ਕਤਹੂ ਸਾਨੰਹ / 
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਉਹੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ 

ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ 

ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਰਤੇ ਸੋਈ ਜਿ 
ਮਥੇ ਨ ਮੋੜਨ ਜਨ ਲੈਵਾਤਾ ਸਾਈ / ਛੱ ਛੱੜਿ ਪਵਦੇ 

ਕਾਚੇ /ਥਿਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾ ਕਾਨ ਨ ਆਈ/(ਗੁ. ਗੰ. ੧੪੨੪)। 

ਪੋਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਹੈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ 

ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰੌਮ ਸਵੱਛ ਹੋਵੇ , ਸ੍ਰੱਸ਼ਨ 

ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇ । ਆਤਮਾ ਨਿਰਮਲ ਪ੍ਰੰਮ ਰਾਹੀਂ ਹੀ 

ਸਰਸ, ਨਿਰੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੌਮ ਦੇ ਅਭਾਵ 

ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਨੀਰਸ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਮ ਇਕ-ਰਸ ਅਤੇ ਅਖੰਡ 
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ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋੱ 
ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਅਖੰਡ-ਭਾਵਨਾ। ਉਹ 

ਆਦਿ-ਅੰਤ ਰਹਿਤ ਹਰ ਇਕ ਛਿਣ ਵਿਚ ਇਕ-ਰਸ 
ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੌਮ ਸ਼ੁੱਧ, ਨਿੱਤ ਅਤੇ ਸਰਸ ਹੈ। 
ਇਹ ਸਮੇਂ, ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਹੱਦਬੈਂਦੀਆਂ ਤੋਂ 

ਉੱਜਾ ਹੈ। ਮੂਸਨ ਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ 
ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰਾਂ, ਪਰਬਤਾਂ, 
ਜੰਗਲਾਂ, ਬਨਾਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੋ ਖੰਡਾਂ ਦਾ ਇਤਨਾ 
ਦੀਰਘ ਭ੍ ਮਣ, ਪੀਤਮ ਦੇ ਪਰਮ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੋ ਕੇ ਪੁਟੇ 
ਇਕ ਕਦਮ ਤੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਸ਼ਾਗਰ ਮੋਰ ਓ/ਦਿਆਨ 
ਬਨ ਨਵਥੰਡਾ ਝਸ਼ਧਾ ਭਰਮ / ਮਸ਼ਨ ਪ੍ਰੰਮ /ਰੰਮ ਕੀ ਗਨਉਂ 
ਏਕਾ ਕਾਨ ਕਰਮ/ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਾਂ ਸਾਧਕ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ 
ਦੀ ਸੈਸਾਰਿਕ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਹੀ 
ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲਗਦਾ ਹੈ। 
ਜਪ, ਤਪ, ਸੈਜਮ, ਖ਼ੁਸ਼ੀ, ਸੁਖ, ਮਾਨ, ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਗਰਵ 
ਨੂੰ ਛਿਣ-ਮਾਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪੌਮ ਤੋਂ ਵਾਰਿਆ ਜਾ ਸਦਕਾ ਹੈ -- 
ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਹਰਥਾ ਲੁਕ ਆਨ ਮਹਤਾ ਅਭ ਗਰਬ / #ਸ਼ਨ 

/ਨਮਥਕਾ ਪ੍ਰੰਮ ਪਨ ਵੰਨ ਵਾ/ਨ ਦੇਉ ਸ਼ਰਲ/ 
ਪ੍੍ਮ ਪੂਰਵਕ ਕੀਤੀ ਭਗਤੀ ਸਰਬ-ਸੇਸ਼ਠ ਹੈ। ਇਹ 

ਪੂਰੀ ਮਗਨਤਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ 
ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਤੰਗੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 
ਆਪਣੇ ਪੀਤਮ, ਅਰਥਾਤ ਜੋਤਿ-ਸਰੂਪ, ਵਿਚ ਇਤਨਾ 
ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁੱਧ- 
ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਬਲਦੇ ਦੀਪਕ ਉਤੇ ਸੜ ਮਰਦਾ 
ਹੈ। ਇਸ ਅਦੁੱਤੀ ਮਗਨਤਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਸ ਮਾਮੂਲੀ ਜਾਂ 
ਤੁਛ ਪਤੌਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗਤ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਣ ਅਤੇ 
ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ - ਮਗਨ ਭਾਇਓ ਪਿਆ ਪ੍ਰੰਮ ਲਿਉ 
ਨੁਧਾ ਨ ਲੈਮਰਤਾ ਅੰਗਾ/ ਪ੍ਰਗਟ ਭਇਓ ਸ਼ਭ ਲੋਆ ਆਹੇ 
ਨਾਨਕ ਅਧਮ ਪਤੰਗਾ /ਅਜਿਹੀ ਆਪਾ-ਨਿਛਾਵਰੀ ਬਿਰਤੀ 
ਵਾਲਾ ਸਾਧਕ ਹੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ 
ਨਾਲ ਅਗੋਂ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਮਹਾ-ਸੁਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ 
ਪਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਪਰੰਮ-ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਮਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 
ਨਿਸ਼ਕਾਮ, ਸੋਗ-ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਦ੍ਸ਼-ਰਹਿਤ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪਾਪਤ ਕਰਕੇ 
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ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਹੀ ਮਗਨ 

ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਸਾਰਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਰੌਮਣੇ 
ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਪਤਿ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਖਿਚ ਨਹੀਂ 
ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੋ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੋਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ 

ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮੋਹ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚੇ 
ਪਰਮ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰ- 
ਵਿਹਾਰ ਮਿਥਿਆ ਹੈ -- ਮਸ਼ਨ ਮਰਮੁ ਨ ਜਾਨਈ ਮਰਤ 
/ਹਰਤ ਸ਼ੌਸ਼ਾਰ/ ਪ੍ਰੰਮ /ਪਿਰੰਆ ਨ ਬੋਧਿਓ ਉੱਗਡਿਓ /ਮਿਥ 
ਭਿਓਹਾਰ/ 

ਸਾਰਾਂਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ 
ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਚਉਬੋਲਿਆਂ ਵਿਚ 
ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰੌਮ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਰਣਨ ਤੋਂ' ਪਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਤੈਗੁਣ ਤੋਂ 
ਅਤੀਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਸਦਾ ਵਿਗਸਦੇ ਰਹਿਣ 
ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਿਰਤਰ ਹੈ, ਕਦੀ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। 
ਇਹ ਅਤਿਅੰਤ ਸੂਖਮ ਹੈ, ਪਰ ਅਨੁਭਵ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ 
ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮ-ਆਨੰਦ ਦੀ 
ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜੋ ਸਾਧਕ ਭੇਦ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕਰ ਲੈਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੀਤਮ ਦੇ ਸੁਆਗਤ 
ਲਈ ਹਾਰਾਂ ਜਾਂ ਫੁਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਰਥ 
ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਕਿ ਹਾਰ ਕੇਵਲ ਕਿਸੇ ਭਿੰਨ ਹਸਤੀ 
ਦੇ ਗਲੋ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਹਾ-ਸੰਯੋਗ ਦੀ 
ਅਵਸਥਾ ਤਾਂ ਅਦ੍ੈਤ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਦੋ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 
ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਭੂਮਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਥਾਂ 
ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ 
` ਕਮਲ ਠੰਨ ਅੰਜਨ /ਲਆਮ ਚੰਦ ,,ਦਨ /ਚਿਤ ਚਾਰ/ 
ਨਸਨ ਮਗਨ ਮਰੰਮ #ਓਂ ਥੰਡ ਖੰਡ ਕੈ ਹਾਰ / 

ਚਉਰਾਸੀ (ਚੌਰਾਸੀ) : ਇਹ ਅੱਸੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਦੀ 
ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਵਾਚਕ ਸੰਖਿਆ-ਅੰਕ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ 
ਮਿਥਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਰੂੜ੍ਹੀ ਦਾ 
ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਕ ਨੂੰ ਤਿੰਨ (ਤ੍ਰਮ੍ਰਤੀ 
- ਬ੍ਹੰਮਾ, ਵਿਸ਼ਣੂ ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼), ਚਾਰ (ਚਾਰ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ - 
ਪੂਰਵ, ਪੱਛਮ, ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣ) ਅਤੇ ਸੱਤ (ਸੱਤ 
ਸਾਗਰ) ਦਾ ਗੁਣਨ-ਫਲ ਕਹਿ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। 

ਸੈਖਿਆ-ਅੰਕ ਦੀ ਇਸ ਰੂੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ 
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ਵਿਚ ਅਨੌਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ/ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣ 

ਲਗਾ ਅਤੇ ਬਾਦ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਲਪਨਿਕ ਸੈਖਿਆ- 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਰੁਪ ਵਿਚ ਪ੍ਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਚੌਰਾਸੀ 

ਲੱਖ ਜੂਨ, ਚੌਰਾਸੀ ਨਰਕ, ਚੌਰਾਸੀ ਸਿੱਧ, ਚੌਰਾਸੀ ਆਸਨ, 

ਆਦਿ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੈਖਿਆ-ਵਾਚਕ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਚਉਰਾਸੀ-ਆਸਨ : ਵੇਖੋ “ਆਸਣ/ਆਸਨ”। 

ਚਉਰਾਸੀਹ-ਸਿਧ : ਸੌਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਭੈਰੋ ਰਾਗ ਵਿਚ 

ਲਿਖਿਆ ਹੈ - ਸਿਧ ਚਉਰਾਸੀਹ ਆਇਆ ਮਹ ਖੈਲਾ/ 
੨ 

(ਗੁ. ਗੰ. ੧੧੬੦)। ਵੇਖੋ “ਸਿਧ-ਮਤ' ਅਤੇ 'ਸਿਧ-ਯੋਗੀ”। 

ਚਉਰਾਸੀਹ-ਨਰਕ : ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਸੈਕਲਪ ਜਾਂ ਭਰਮ 

ਪੌਰਾਣਿਕ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ' ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਚਲਿਤ ਹੋਇਆ 

ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਤੀਰਥਾਂ ਉਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਡਿਆਂ ਨੇ ਧਰਮ- 

ਭੀਰੂ ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਤੋੱ' ਅਧਿਕ ਤੋ' ਅਧਿਕ ਦਾਨ ਪਾਪਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੁਲ ਨਰਕ 

ਕਿਤਨੇ. ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ 

ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਪਰ 

ਚੌਰਾਸੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀ ਮਿਲਦੀ, 

ਕੇਵਲ 'ਬ੍ਹਮਵੈਵਰਤ-ਪੁਰਾਣ” ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 86 

ਲਿਖੀ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੋ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 

ਚੌਰਾਸੀ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਚਓਂਰਾਸਾੰਹ ਨਰਕਾ 

ਸ਼ਾਕਤੁ ਭੌਗਾਈਐ / ਜੰਸ਼ਾ ਕੀਚੈ ਤੰਸ਼ੌ ਪਾਈਆ / ਸਤਿਗੁਰ 

ਬਾਝਹੁ #ਕਾਤਿ ਨ ਹੋਈ ਕਿਰਤ ਬਾਧਾ ਗਰਜ ਦੀਨਾ ਹੈ / 

(ਗੁ. ਗੰ. ੧੦੨੯੮), ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 

ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚੌਰਾਸੀ ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 

ਮਨੁੱਖ ਜੂਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨੀਆਂ ਘੋਰ ਨਰਕ- 

ਤੁਲ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹਨ। ਵੇਖੋ “ਚਉਰਾਸੀਹ-ਲਖ-ਜੋਨਿ"। 

ਚਉਰਾਸੀਹ-ਲਖ-ਜੋਨਿ : 'ਜੂਨ” (ਜੋਨਿ) ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 

“ਯੋਨਿ" ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਪਕ੍ੰਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੈਗ ਵਿਚ ਇਸ 

ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ। ਪੁਰਾਤਨ 

ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 84 

ਲੱਖ ਦਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਲ, ਥਲ, ਵਾਯੂ ਅਤੇ 

ਚਕਵਾ-ਚਕਵੀ 

ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨੌ ਲੱਖ ਜਲ-ਵਾਸੀ, ਦਸ ਲੱਖ ਵਾਯੂ ਵਿਚ 

ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ, ਵੀਰ ਲੱਖ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਿਛ 

ਆਦਿ, ਤੀਹ ਲੱਖ ਪਸ਼ੂ , ਯਾਰ੍ਹਾਂ ਲੱਖ ਰੀਂਗਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 

ਚਾਰ ਲੱਖ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤਿ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜਿਵੇਂ ਬੈਦਰ, 

ਲੈਗੂਰ, ਬਨਮਾਨਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
ਕੁਝ ਗੁੰਥਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਰਗ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ 

ਵੀ ਹੈ। ਜੈਨ-ਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਰਗ-ਗਿਣਤੀ 

ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਲੱਖਣ ਜਿਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ 

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵੰਡ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੂਨਾਂ ਦੀ ਅਨੰਤਤਾ ਬਾਰੇ 

ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ / ਕਈੰ 

ਸ਼ਨਮ' ਗਜ਼ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ / ਕਈਂ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ / 

ਕਾਈ ਜਨਮ' ਹੰਵਰ /ਲ੍ਰਿਖ ਜ/ਇਓ/ (ਗੁ . ਗੰ. ੧੭੬)। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ (ਜੂਨਾਂ) ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ-ਵਿਧੀ ਨੂੰ 

ਪ੍ਮੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵੈ ਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ - 

ਅੰਡਜ (ਅੰਡੇ ਤੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ), ਜੇਰਜ (ਜੇਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ 

ਹੋਣ ਵਾਲੇ), ਉਦਭਿਜ (ਧਰਤੀ ਵਿਚੋ' ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ) ਅਤੇ 

ਸਵੇਤਜ (ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ)। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 

ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ - ਅੰਡਜ ਜ਼ੋਰਲ ਉਤਭੁਜਾ 

ਸ਼ੰਤਜ ਤੌਠੇਂ ਕਨੰੜੇ ਜੰਤਾ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੫੯੬)। 

ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਸੰਤਾਂ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੀ 

ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਜੋ' ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਲਥ' 

ਚਉਰਾਸੀਹ ਜੀਆ ਉਪਾਏ / /ਜ਼ੋਸ਼ ਨੂੰ ਨਦਾਂਰ ਕਠੇ /ਤਸ਼ ਗ੍ਰ 

ਮਿਲਾਏ / (ਗੁ. ਗੰ. ੧੧੧)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿਚ 

ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੂਨ ਸਭ ਤੋ ਉੱਤਮ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ - ਅਵਰ 

ਜੰਨਿ ਤੰਗ _ਪਨਿਹਾਲੀ/ ,/ਇਲ਼ ਧਰਤੀ ਆਹ ਤੰਗੀ 

/ਸਿਕਦਾਗੰ/(ਗੁ. ਗੰ. ੩੭੪)। 

ਚਕਵਾ-ਚਕਵੀ : ਇਸ ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ 

ਮਾਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਾਵਿ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰੰਮ ਦੇ 

ਉਪਮਾਨ ਵਜੋ ਹੋਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਪਮਾਨ ਦੇ ਰੁੜ੍ਹ ਹੋ 

ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਇਸ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਪ੍ੈਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਸਮਝਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਮਿਥਕ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪੰਛੀ-ਜੋੜਾ 



ਚਕਰ 

ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਡੁਬਦਿਆਂ ਹੀ 

ਇਹ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਕੇ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਭਟਕਣ ਲਗ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਦੌਰਾਨ ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਪੰਛੀ 

ਆਪਣਾ ਪਰਸਪਰ ਸੈਪਰਕ ਖੋਹ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ 

ਲਭਣ ਦੀ ਭਟਕਣ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਇਕ ਨਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕੰਢੇ 

ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਪੈਛੀ 

ਨਹੀ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਧਰੋਂ' 

ਦੂਜਾ ਪੰਛੀ ਭਟਕਣ ਉਪਰੰਤ ਪਰਲੇ ਕੰਢੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਥਕ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਵਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਬੈਠ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋ ਹੀ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ . 

ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ ਪੰਛੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਸੈਯੋਗ ਅਵਸਥਾ 

ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੌਛੀ ਦੇ ਨਾਮਾਂਤਰ ਹਨ -- 

ਚਕਵਾਰ, ਸੁਰਖ਼ਾਬ, ਕੋਕ ਆਦਿ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 
ਵਾਲੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਰੂਪ-ਨਿਰਧਾਰਣ ਵੇਲੇ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ 
ਇਸ ਉਪਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਹੈ -- ਨੇ ਮਨ ਐਸ ਹੱਨ 

ਨਉ ਪ੍ਰਹਿੰਤ ਕਾਰ ਜੰਸੀਂ ਚਕਵਾਂ ਸਰ / /ਖੈਨ ਪਲ ਨੰਦ ਨ 

ਸ਼ੌਵਈ ਜਾਣੈ ਦੂ/ਨ ਹਲੂ/ਰ /(ਗੁ. ਗੰ. ੬੦)। 

ਚਕੋਰ : ਤਿੱਤਰ ਜਾਤਿ ਦਾ ਇਕ ਪਹਾੜੀ ਪੰਛੀ ਜਿਸ ਦੀ 
ਚੁੰਝ ਅਤੇ ਟੈਗਾਂ ਲਾਲ ਰੈਗ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ 

ਕਾਵਿ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਦ੍ਮਾ ਨਾਲ ਪੇਮ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ 

ਚੌਦ੍ਮਾ ਵਲ ਧਿਆਨ ਪੂਰਵਕ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 
ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਚੰਦ-ਚੰਕੋਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਉਪਮਾਨ ਵਜੋਂ 
ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਵੀ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ 

ਵਿਚ ਜੀਵ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਚੰਦ ਅਤੇ ਚਕੋਰ ਦੀ ਪੀਤ 
ਦੇ ਉਪਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ -- ਪੂਭਾ ਤੁਝ /ਲੈਨਾ 

ਨਹੀੰ ਹੌਡ/ ਆਨੇ ਪ੍ਰਨੱਤ ਚੰਦ ਚਕੌਰ/(ਗੁ. ਗੰ. ੮੩੮)। 

ਇਸ ਪੰਛੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 

ਦਾ ਖਾਧ-ਪਦਾਰਥ ਅੰਗਾਰ ਹਨ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 

ਇਹ ਜੁਗਨੂੰਆਂ (ਰਿੰਗਣਜੋਤਿ) ਦਾ ਭਕਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ 

ਅੰਗਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਚਮਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਇਸ 

ਨੂੰ “ਅੰਗਾਰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ” ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼-ਯੁਕਤ 

ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚਕੋਰ ਉਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਇਸ ਦੇ ਨੌਤਰ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ 
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ਵਕਤਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਚਕੋਰ ਪਾਲਦੇ ਸਨ। 

ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋੱ' ਪਹਿਲਾਂ ਚਕੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ 

ਸੀ। ਜੇ ਚਕੋਰ ਉਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨ ਹੋਏ ਤਾਂ 

ਹੀ ਉਹ ਭੋਜਨ ਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 

ਚਕੂਧਰ : ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਨੇ ਗੂਜਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਇਸ 
ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ" ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ - ਤਾਜ 
ਸ਼ਕਲ ਦੁਹਾਜ਼ਿਤ ਭਜੁ ਚੜ੍ਹਾਧਰ ਸਰਣੰ /(ਗੁ. ਗੰ . ੫੨੬)। 

ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਚਕ੍-ਧਾਰਣ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਹਿੰਦੂ-ਮਤ ਦੇ ਸੁਪ੍ਸਿੱਧ ਦੇਵਤਾ ਵਿਸ਼ਣੂ 
ਚੂੰ ਕਿ ਚਕ ਧਾਰਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ 
ਨਾਂ “ਚਕ੍ਰਧਰ” ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਂ ਗਿਆ। ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ 
ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ “ਚਕ " ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 'ਸੰਸਾਰ-ਚਕ੍” ਵਜੋਂ 
ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਣੂ ਨੂੰ ਸੈਸਾਰ ਦਾ ਪਾਲਕ-ਪੋਸ਼ਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ 
ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਣੂ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਵਜੋ ਵੈਸ਼ਣਵ-ਮਤ 
ਵਿਚ ਪ੍ਰਤਿਸੈਠਿਤ ਹੋਏ । 

ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਭਗਤਾਂ/ਸੋਤਾਂ ਨੇ ਵੈਸ਼ਣਵ ਭਗਤੀ 
ਵਿਚ ਪ੍ਚਾਰੇ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 
ਇਸ਼ਟ-ਦੇਵਾਂ ਲਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਉਸ 
ਬਿਰਤੀ ਅਧੀਨ “ਚਕ੍ਰਧਰ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਲਈ ਹੋਣ ਲਗ ਗਈ । 

ਚਤਰਭੁਜ : ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਇਸ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ - ਨੇ ਜਨ 
ਮਨੁ ਮਾਧਉ ਨਉ ਲਾਈਆੰ/ ਚੜਰਾਈਂ ਨ ਚਤਰਭੁਜ 

ਪਾਈਆ /(ਗੁ. ਗੰ. ੩੨੪)। 

ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਚਾਰ ਭੁ ਜਾਵਾਂ 
ਵਾਲਾ। ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਦੇ ਸੁਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦੇਵਤਾ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੀਆਂ 
ਚੂੰਕਿ ਚਾਰ ਭੁਜਾਵਾਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਨਾਂ 
'ਚਤਰਭੁਜ' ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ 

ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ “ਭੁਜ” ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ “ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ” 

ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਣੂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੌਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ 
ਪਾਲਣ-ਪੌਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ੁਤਿਸ਼ਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਭਗਤੀ-ਲਹਿਰ ਦੇ ਚਲਣ ਤਕ ਇਹ ਸ਼ਬਦ 

ਵੈਸ਼ਣਵਾਂ ਵਿਚ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਚਲਿਤ 
ਸੀ। ਵੈਸ਼ਣਵ-ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ/ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 
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ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ-ਦੇਵ ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਹਮ ਲਈ ਵਰਤ ਲਿਆ। 

ਇਸੇ ਪਰੈਪਰਾ ਵਿਚ “ਚਤਰਭੁਜ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ” 

ਪਾਰਬ੍ਹਮ ਲਈ ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਚਤੁਰਾਂਗਾ : ਵੇਖੋ “ਚਤੁਰੰਗਿਣੀ ਸੈਨਾ”। 

ਚਤੁਰੰਗਿਣੀ ਸੈਨਾ : ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਸੈਨਾ ਜਿਸ 
ਦੇ ਚਾਰ ਅੰਗ ਹੋਣ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ 

ਚਾਰ ਅੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ “ਚਤੁਰੈਗਿਣੀ” ਸੈਨਾ ਕਿਹਾ 

ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚਾਰ ਅੰਗ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ -- ਹਾਥੀ,, 
ਰਥ, ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਪੈਦਲ । ਇਸ ਨੂੰ 'ਚਤੁਰੈਗ-ਬਲ” ਵੀ ਕਿਹਾ 

ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਅੰਗ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 

ਸਾਧਾਰਣ ਨਿਯਮ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਕ ਰਥ ਨਾਲ 10 

ਹਾਥੀ, ਹਰ ਇਕ ਹਾਥੀ ਨਾਲ 10 ਘੋੜੇ, ਹਰ ਇਕ ਘੋੜੇ 

ਨਾਲ 10 ਪੈਦਲ ਸੈਨਿਕ ਰਖਿਅਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 
“ਮਹਾਭਾਰਤ” (ਸ਼ਾਂਤਿ-ਪਰਵ) ਵਿਚ ਜਿਸ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਸੈਨਾ 

ਦਾ ਉਲੇਖ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਅੰਗ 

ਚਤੁਰੈਗਿਣੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਹੀ ਲਖਾਇਕ ਹਨ। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਸੈਸਾਰਿਕ ਐਸ਼ਵਰਜ ਅਤੇ 

ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੈਗ ਵਿਚ ਚਤੁਰੈਗਿਣੀ ਸੈਨਾ ਦਾ 
ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤ- 

ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ - 

ਹਸ਼/ਤਿ ਰਥ ਅਸੂ ਪਵਨ ਤੇਲ ਧਣਨ ਡੂਮਨ ਚਤੁਰਾਂਗਾ / ਸੰਗਿ 

ਨ ਚਾ/ਲਿਓ /ਇਨ ਆਹ ਕਛੂਆ ਉਠਿ ਧਾਂਏਓ ਨਾਂਗਾ/ 

(ਗੁ. ਗੰ. ੭੦੦) 

ਚਰਗ : ਇਕ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਪੰਛੀ ਜੋ ਠੰਡੇ ਪਹਾੜਾਂ 

ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ 

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ-ਭਾਰਤ ਵਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਪਰਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

“ਚਰਗ” ਸ਼ਬਦ ਮਾਦਾ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਇਸ ਦੇ ਨਰ ਨੂੰ 'ਚਰਗੇਲਾ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਈ 

ਚੂੰਕਿ ਅਧਿਕ ਤਤਪਰ ਅਤੇ ਫੁਰਤੀਲੀ ਮਾਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ , 

ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਪੰਛੀ ਵਜੋ' ਉਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਵਰਤਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਰਗ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਈ ਪਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। ਇਹ ਪੰਛੀ ਸਹੇ ਅਤੇ ਕੂੰਜ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਸਮਾਦੀ ਅਤੇ 

੩ 

ਚਰਣਧੂੜ/ਚਰਨਧੂੜ਼ 

ਅਦਭੁਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਸੋਦਰਭ ਵਿਚ ਇਕ ਇਹ ਸੈਕੇਤ ਵੀ 

ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ ਘਾਹ ਤਕ 

ਖਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਾਹ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋ ਮਾਸ ਖਵਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ - ਨਹਾ ਬਾਜਾ ਚਰਗਾ ਕੁਹੀਆ ਏਨਾ ਖਵਾਲੰ 

ਘਾਹ / ਘਾਹ ਖਾਨੇ ਇਨਾ ਮਾਲ ਖਵਾਲੰ ਏ/ਹ ਚਲਾਏ 

ਰਾਹ/(ਗੁ. ਗੰ. ੧੪੪)। 

ਚਰਣਧੁੜ/ਚਰਨਧੁੜ : ਇਸ ਤੋ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿਸੇ 

ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਚਰਣਾਂ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ਿਤ ਧੂੜ, ਧੂਲਿ-ਕਣ ਜਾਂ 

ਖ਼ਾਕ। ਇਸ ਧੂੜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਝ ਕੇ ਮਸਤਕ ਉਤੇ 
ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਚਰਣਾਂ ਉਤੇ ਮੱਥਾ 
ਟੇਕ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ 
ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨੋ-ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ 

ਹਨ। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਵਿਚ 

ਚਰਣਧੂੜ (ਚਰਨਰਜ) ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਉਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਉਂਦਿਆਂ 
ਕਿਹਾ ਹੈ - ਜਨ ਚਰਰਜ #/ਖਿ ਆਾਥੈ ਲਾਗੀ ਆਸਾ ਪੂਰਨ 
ਅਨਤ ਤਗੰਗਾ/ ਜਨ ਪਾਰਲ੍ਹਮ ਜਾ ਕਾਂ ਨਿਰਮਲ ਮਆੰਹਮਆਾ 

ਜਨ ਕੰ ਚਰਨ ਤੀਰਥ ਕਟਿ ਗੰਗਾ/ ਜਨ ਕਾ ਧੁਰਿ ਕੀਓ 
ਮਜਨੁ ਨਾਨਕ ਜਨਮ' ਜਨਮ ਕੰ ਹਠ ਕਲੰਗਾ/ (ਗੁ. ਗੰ. 

੮੨੮)। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਤਾਂ ਰੰਗਾ, ਜਮੁਨਾ, ਗੋਦਾਵਰੀ, 

ਸਰਸੁਤੀ ਆਦਿ ਪਵਿੱਤਰ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੁਆਰਾ 

ਸਾਧੂ ਦੇ ਚਰਣਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਦੀ ਲੋਚਾ ਪ੍ਗਟਾਉੱਦਿਆਂ ਕਿਹਾ 

ਹੈ - ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਲਂਦਾਵਗਾੀ ਸ਼ਰਲ਼ਤਾੀ ਤੇ ਕਰ/ਹ ਓੰਦਮਾ 

ਨੂਰ ਸ਼ਾਗੂ ਕੀ ਤਾਈ/ /ਨੈਲ/ਵਿਖ ਐਲ ਡਠੇਂ ਪੇ ਹਮਰੰ 
/ਵਿ/ਚ ਹਮਗਾੀ ਮਲ ਸਾਧ ਕਾ ਧੁ/ਨੇ ਗਾਵਾਈ/ . . . /ਜਿਤਨ 

ਤੀਰਥ ਦੋਵ ਥਾਪੇ ਸਭ /ਤਿਤਨੇ ਲੱਚਾਹਿ ਗੂ/ਰ ਸ਼ਾਗੂ ਕੰ 

ਤਾਈ7/(ਗੁ. ਗੰ. ੧੨੬੩)। 

ਚਰਣਧੂੜ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਉਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? 
ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ “ਲਾਗਵਾਂ-ਟੂਣਾ” (ਸਪਰਸ਼-ਟੂਣਾ) ਦੇ 

ਸੰਦਰਭ ਵਿਚੋਂ ਲਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। “ਲਾਗਵਾਂ-ਟੂਣਾਂ” 

ਦਾ ਆਧਾਰ 'ਅੰਸ਼-ਅੰਸ਼ੀ” ਸੰਬੰਧ ਹੈ। “ਅੰਸ਼ੀ” (ਮੁਲ-ਤੱਤ੍ਰ) 
ਦਾ ਕੁਝ ਨ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਉਸ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ਿਤ ਵਸਤੂ ਵਿਚ 
ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਦੇ ਚਰਣ ਨਾਲ ਛੋਹੀ ਗਈ ਧੂੜ 

ਵਿਚ ਅੰਸ਼ੀ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਚਰਣ-ਧੂੜ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ 

ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਧੂੜ 
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ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। 
ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਰਣਾਂ ਨਾਲ 

ਸਪਰਸ਼ਿਤ ਧੂੜ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਉਸ ਧੂੜ ਨੂੰ ਮਸਤਕ ਉਤੇ ਹੀ ਕਿਉ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਜਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਚਰਣਾਂ ਉਥੇ ਮੱਥਾ ਕਿਉਂ ਟੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਤ੍-ਮੰਤ-ਤੌਤ੍ ਸ਼ਾਸਤ੍ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ 
ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਦੈਵੀ ਕਣੀ ਉਸ ਦੇ ਚਰਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਾਰਜ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚਰਣ-ਧੂੜ ਹੀ ਉਸ ਦੈਵੀ ਕਣੀ ਨੂੰ 
ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਯੁਕਤ ਸਾਧਨ ਹੈ। 

ਉਸ ਧੁੜ ਨੂੰ ਮਸਤਕ ਉਤੇ ਲਗਾਉਣ ਪਿਛੇ ਵੀ 

ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਾਸਤ੍੍ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ' 
ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੈਵੀ ਕਣੀ ਨੂੰ ਮਸਤਕ ਉਤੇ ਲਗਾਉਂਦਾ 

ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਣੀ ਮਸਤਕ ਰਾਹੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ 

ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ 
ਸੁਤੇ-ਸਿਧ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ 
ਅਗਿਆਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਹਮ-ਗਿਆਨ ਦੀ 
ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਲਸਰੂਪ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਦੀ, 
ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਤੱਤ੍ਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ 

ਭਗਤੀ-ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਚਰਣਧੂੜ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਕਈਆਂ 
ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਚਰਪਟ-ਨਾਥ : ਇਕ ਪ੍ਰਮੁਖ ਨਾਥ-ਯੋਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ 

ਥਾਂਵਾਂ ਉਤੇ “ਚਰਪਟੀਨਾਥ” ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ 

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਥ-ਯੋਗੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਗੋਪੀਚੰਦ” (ਵੇਖੋ) ਨੇ 

ਆਪਣਾ ਗੁਰ-ਭਾਈ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਪੰ. ਰਾਹੁਲ ਸਾਂਜਿਤਯਾਯਨ 

ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਜ 
ਇਹ ਉਸ ਯੁਗ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ' ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ 

ਪ੍ਭਾਵ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਸਾਤਵਿਕ 

ਰੁਚੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾਥ-ਮਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। 

ਚਰਪਟ ਨੂੰ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਕਾਲ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ- 
ਤੇੜੇ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 
ਮਛੰਦ੍ਨਾਥ ਦਾ ਚੇਲਾ ਅਤੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦਾ ਗੁਰਭਾਈ ਵੀ 

ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਲੈਧਰਨਾਥ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚੇਲਾ 

ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਚਰਪਟ-ਨਾਥ ਸੰਬਧੀ ਸਹੀ 

ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੈ । ਫਿਰ ਵੀ ਯਾਰ੍ਹਵੀ' ਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ 

ਦਾ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਯੋਗੀ ਸੀ। 

ਚਲਿਤ 

ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੈਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦੀਆਂ ਅਤੇ 

ਸਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਦੇ 
ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਇਹ 

ਕਿ ਇਹ ਅਵਧੂਤ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਨਾਗਾਰਜੁਨ 
ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ 

ਰਾਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ - ਸਤ ਸਤ ਭਾਸ਼ੰਤ ਸੰ ਚਰਪਟ ਰਾਵ / 

ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਡਾ. ਪੀਤਾਂਬਰ ਦੱਤ ਬੜਥਵਾਲ ਨੇ 

ਚਰਪਟ ਨੂੰ ਚੌਬਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। 
ਰਜਬਦਾਸ ਦੀ “ਸਰਬਾਂਗੀ” ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚਾਰਣੀ ਦੀ 

ਕੁੱਖੋਂ ਜੰਮਿਆ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ 

ਅਨੈਕਾਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਪ੍ਚਲਿਤ ਹਨ। 

“ਸਿਧ-ਗੋਸਟਿ" ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਇਸ 

ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਸ ਪੁਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ - ਦੁਨੀਆ 

ਸਾਗਰ ਦੁਤ੍ਰ ਕਾਹੀਆ /ਕਿਉਂ ਕਾਨ ਪਾਇਨਏ ਪਾਠੋ / ਚਰਪਟ 

ਬੋਲੈ ਆਉਂਹੁ ਨਾਨਕ ਦੋਹ ਸ਼ਚਾ ਸਨਚਾਨੋਂ /(ਗੁ. ਗੰ. ੯੩੮)। 

ਇਸ ਗੋਸਟਿ ਵਿਚ ਚਰਪਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉਲੇਖ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ 

ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਰਪਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ 

ਸੀ ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਗੋਸਟਿ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ 
ਮੁੱਖ-ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਤ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਖੀਆਂ ਰਾਹੀ' 
ਪ੍ਸ਼ਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਖਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਖ਼ੁਦ ਦਿੱਤੇ 

ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਪਾਖੰਡੀ ਦੇ ਸਰੂਪ-ਚਿੜ੍ਣ 
ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਹੋਇਆ ਹੈ - ਸੋਂ ਪਾਥੰਡਾੀ ਨ 

ਕਾਇਆ ਪਥਾਲੰ / ਕਾਇਆ ਕਾ ਅਗ/ਨੇ ਲੂਹਮਆ ਪਰਜਾਲ / 

ਮੁਪਨੰ /ਝੈਦੁ ਨ ਦਈ ਝਰਣਾ/ /ਤਿਸ਼ ਪਾਖੰਡੀ ਜਰਾ ਨ 

ਮਰਣਾ / ਬੋਲੈ ਚਰਪਟੁ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰ / ਪਰਮ ਤੰਤ ਮਹਿ ਨੇਖ ਨ 
ਰਪ/(ਗੁ. ਗੰ. ੯੫੨)। 

ਚਰਾਰਜ (ਚਰਨਰਜ) : ਵੇਖੋ 'ਚਰਣਧੁੜ”। 

ਚਰਿਤ (ਚਰਿਤ੍ਰ ) : ਵੇਖੋ “ਚਲਿਤ'। 

ਚਲਿਤ : ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਚਰਿਤ੍ਰ ' ਦਾ ਤਦਭਵ ਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ 
'ਚਰਿਤ' ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ 
ਅਰਥ ਹੈ “ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਕਰਮਾਚਾਰ”। 

“ਚਰਿਤ੍ਰ ਨੂੰ ਕਾਵਿ-ਜਗਤ ਵਿਚ ਉਸ ਰਚਨਾ ਲਈ 

ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤਿਤਵ 

ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਚਰਣ, ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਪਰਾਕ੍ਮ 



ਚਲਿਤ੍ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਵਣੇ ਕੇ 

ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬ੍ਰਿੱਤਾਂਤ ਦਰਜ ਹੋਵੇ , ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ 
ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕੀਂ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ 

ਢਾਲ ਸਕਣ। “ਰਾਮ-ਚਰਿਤ-ਮਾਨਸ” ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ 

ਰਚਨਾ ਹੈ। 

ਚਰਿਤ-ਕਾਵਿ ਪਰੈਪਰਾ ਦਾ ਆਰੈਭ ਅਪਕ੍ਰੰਸ਼ 

ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ 

ਇਸ ਕਾਵਿ-ਪਰੈਪਰਾ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਪ੍ਚਲਿਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ 

ਅਜਿਹਾ ਰੂਪ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹਾਪੁਰਸ਼, 

ਅਵਤਾਰ ਜਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਿਤ ਦਾ ਬਖਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਦੂਜਾ ਉਹ ਰੂਪ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਸਰਾ-ਦਾਤਾ ਰਾਜੇ ਦੀ 

ਸੂਰਬੀਰਤਾ, ਐਸ਼ਵਰਜ ਨਿਜੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅਤਿਕਥਨੀ 

ਪੂਰਣ ਬ੍ਿਰੱਤਾਂਤ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੁਰੂ 
ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖੇ “ਗੁਰਬਿਲਾਸ” ਆਦਿ ਰਚਨਾਵਾਂ 

ਉਪਰੋਕਤ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੈਬੋਧ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਮਕਰ, ਫ਼ਰੇਬ ਅਤੇ 

ਕਾਮ-ਤ੍ਿਪਤੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਵਲ-ਛਲ ਨੂੰ ਵੀ “ਚਲਿਤ੍' 

ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। “ਦਸਮ-ਗੰਥ” ਵਿਚ ਸੰਕਲਿਤ 

'ਤੀਆ ਚਰਿਤ੍ਰ” ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਰੱਤਾਂਤਾਂ ਵਾਲੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਚਰਿਤ/ਚਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 

ਵਰਤੋ' ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਲੀਲ੍ਹਾ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ । “ਸੁਖਮਨੀ” 

ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ -- ਆਪਨੰ ਚ/ਭਤਾ 

ਪਤਿ ਆਪ ਬਨਾਏ / (ਗੁ. ਗੰ. ੨੮੭)। ਮਾਝ ਰਾਗ ਵਿਚ 

ਲਿਖਿਆ ਹੈ - ਚ/ਲਿਤ ਤਡੁਮਆਾਣੇ ਪ੍ਰਗਟ /੫ਆਨਣੇ ਦੀ/ਖ 

ਨਾਨਕ ਭਏ /ਨਿਹਾਲਾ ਜੀਓਂ /(ਗੁ. ਗੰ. ੧੦੪)। 

ਚਲਿਤ੍ਰ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਵਣੇ ਕੇ : ਵੇਖਣ ਵਿਚ 
ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਹੱਥ- 
ਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਆਦਿ ਜਾਂ ਅੰਤ ਉਤੇ ਇਹ ਉਕਤੀ 

(ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖ) ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਮਹਾ- 
ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਤਿਥੀਆਂ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 

ਹਨ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਆਦਿ-ਬੀੜ (ਮੂਲ ਬੀੜ) 
ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ 

ਬ੍ਹਮਲੀਨ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਤਿਥੀਆਂ ਉਸ ਵਿਚ ਲਿਖਵਾਈਆਂ 

ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਯਾਦਾਇਲਸ਼ੀ 
ਸੂਚਨਾ ਹੈ। 

ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਸਾਮੀ ਪਰੋਪਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 

ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਾਉਣ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੰਨਾਏ ਜਾਂਦੇ 

ਚਾਣੂਰ 

ਸਨ। ਜਨਮ-ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਵਿੱਤੀ ਉਨ੍ਹੀਵੀਂ ਸਦੀ 

ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਬੀੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ 

ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ (25/2) ਵਿਚ ਇਸ ਉਕਤੀ 

ਦਾ ਸਰੂਪ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ : 
“ਚ/ਲਤੁ ਜੋਤਾਂ ਜੋਤਿ ਸ਼ਾਫ਼ਨ ਕਾ $ਓ ਸਤਿਗੁਰ 

ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ 
ਸੰਮਤੁ ੧੫੬੬ ਅਨੂੰ ਵਦੀ ੧੦ ਸ੍ਰੰ ਛਾਸ਼ਾ ਨਾਨਕ 

ਦੇਵ ਜਾ ਸਮਾਣ / 

ਸੰਮਤ 5੬੦੯ ਚੰਤਾ ਸੁਦੀ # ਸ੍ਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰ 

ਅੰਗਦ ਜੀ ਸ਼ਮਾਣ / 

ਸੰਮਤ 5੬=੧ ਭਾਦਓਂ ਸ਼ਦਾੀੰ ੧੫ ਮੰ ਸਤਗੁਰ 
ਅਮਰਦਾਸ ਜਾ ਸ਼ਮਾਣ / 

ਸੰਮਤ 9੬੩੯ ਭਾਦਇਂ ਸਦਾ ਤ ਸੰ ਸਤਿਗੁਰ 

ਰਾਮਦਾਸ਼ ਜਾ ਸ਼ਮਾਣ / 

(ਨੋਟ : ਇਹ ਚਾਰੇ ਸਤਰਾਂ ਇਕੋ ਕਲਮ ਦੀਆਂ 

ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਸਤਰ ਬੀਕ ਕਲਮ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ 

ਲਿਖਾਵਟ ਉਹੀ ਹੈ) 

ਸੰਮਤਾ 5੬੬= ਜੋਠ' ਸਦਾ ੬ ਸੁਕਰਵਾ/ਰ ਸ੍ਰ 

ਸਾਤਿਗੁਡੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ਮਾਣੰ /” 

(“ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ”, ਪੰਨਾ 45) 

ਚਾਣੂਰ : ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਮਥੁਰਾ 

ਰਾਜ-ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੋ ਕੰਸ ਦੇ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੁਰਾਣ- 

ਸਾਹਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦ ਬਲਰਾਮ ਅਤੇ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੇ 

ਕੁਵਲੀਯਾਪੀੜ ਨਾਂ ਦੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ 

ਦੰਦ ਉਖਾੜ ਕੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉਤੇ ਰਖ ਲਏ ਅਤੇ ਕੰਸ ਦੇ 

ਦਰਬਾਰ ਵਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਕੰਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ 
ਆਪਣੇ ਨਾਮੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਣੂਰ, ਮੁਸ਼ਟਕ 

ਆਦਿ, ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੇ ਚਾਦੂਰ ਨਾਲ ਅਤੇ 
ਬਲਰਾਮ ਨੇ ਮੁਸ਼ਟਕ ਨਾਲ ਮੱਲ-ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ 
ਦਿੱਤਾ। ਚਾਣੂਰ ਜਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲ੍ਰ ਕੇ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ 

ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਝੁਪਟਦਾ ਸੀ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਉਸ 

ਦਾ ਬਲ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਚਾਣੂਰ ਦਾ 

ਬਲ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ 



ਕੰ 
ਉਤੇ ਪਟਕ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਸੈਤ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਲੋਂ ਦੁਸ਼ਟ- 

ਸੈਘਾਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿਚ ਚਾਣੂਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅਨੁਸਾਰ - ਕਰ ਬਾਲਕ ਡੂਪ ਓਪਾ/ਇਦਾ 
/ਪਆਰਾ ਚੰਡੂਰ ਕੰਸ਼ ਕੰਸ ਮਰਾਹਾ/ (ਗੁ. ਗੰ . ੬੦੬)। 

ਚਾਤ੍ਰਿਕ : ਇਕ ਪੰਛੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਤਕ, ਪਪੀਹਾ, ਸਾਰੰਗ 

ਆਦਿ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਮਿਥ ਅਨੁਸਾਰ 

ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਤੀ ਨਛੱਤਰ ਵਿਚ ਵਰ੍ਹੇ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ 

ਕਣੀਆਂ (ਸਵਾਤੀ ਬੂੰਦਾਂ) ਦਾ ਜਲ ਹੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਤੀ 

ਬੂੰਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਹ ਸਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਵਲ ਮੂੰਹ ਅਡੀ 

ਤਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਵਲ 
ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ “ਸਵਾਤੀ ਬੂੰਦ” 
(ਵੇਖੋ) ਲਈ ਲਗਨ ਸਚੇ ਪ੍ਰੌਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਮਨ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ 

ਹੁੰ ਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਨੇ ਮਨ ਐਸਾ ਗੱਠੇ ਸਿਉਂ ਪਨਿਤਿ ਕਾਨ 
ਜੋਸ਼ੀ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਨਹ / ਸ਼ਰ ਭਾਰੇ ਥਲ ਹਗੀਆਵਲੇ /ਇਕਾ ਝੂੰਦ 
ਨ ਪਵਈ ਕਹ / (ਗੁ. ਗੰ. ੬੦)। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਵੀ 

ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਨੂੰ ਸੈਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ - ਚਾ/ਤ੍੍ਕ 
ਤੂ ਨ ਜਾਣਹਾੀ /ਕਨਆ ਤਹ /ਵਿਚ /ਤਥਾ ਹੈ /ਕੇਡ ੫ੰਤੰ 

/ਤਾਥ' ਜਾ/ਏ/ ਦੂਜ ਭਾ/ਇ ਭਰੰਮਿਆ' ਆੰਮ੍ਿਤ ਜਲ ਪਲੰ ਨ 
ਪਾਇ /(ਗੁ. ਗੰ. ੧੨੮੪)। 

ਚਾਰ : ਫ਼ਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ “ਚਹਾਰ” ਤੋਂ ਤਦਭਵ ਬਣੇ ਇਸ 

ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਚਤੁਰ”, ਅਰਥਾਤ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਦੇ 

ਵਿਚਾਲੇ ਦੀ ਸੈਖਿਆ। ਪਰ ਅਨੋਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰ-ਚਾਰ 

ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਕ ਸੈਖਿਆ-ਰੂੜ੍ਹੀ ਵਜੋ' ਪ੍ਚਲਿਤ 

ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਰ ਵੇਦ, ਚਾਰ ਯੁਗ, ਚਾਰ ਵਰਣ, 

ਚਾਰ ਆਸ਼ਮ, ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ, ਚਾਰ ਅਵਸਥਾਵਾਂ, ਚਾਰ 

ਕਿਲਵਿਖ, ਚਾਰ ਕੁੰਭ, ਚਾਰ ਅਗਨੀਆਂ, ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ, 

ਚਾਰ ਮੁਕਤੀਆਂ, ਚਾਰ ਕਤੇਬਾਂ, ਚਾਰ ਦਿਵਸ, ਚਾਰ 

ਨਦੀਆਂ, ਚਾਰ ਪਗ, ਚਾਰ ਬਾਣੀਆਂ, ਚਾਰ ਯਾਰ, ਚਾਰ 

ਫ਼ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਦਿ, ਜਿਵੇ' -- ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੌ ਕੋ #ਆਂਗੰ; 

ਚਾਰ /ਦਿਵਸ਼ ਕੰ ਪਾਹਨ / 

ਇਸੇ ਸੈਖਿਆ-ਰੂੜ੍ਹੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ 
ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਭੇਦ ਦਸੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 
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ਚਾਰ-ਚਾਰ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚ ਇਕੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ 
ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇ' ਇਸਤਰੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ 

ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ - ਚਮੜੀ ਦਾ 
ਰੈਗ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਚਿਟਿਆਈ, ਦੌਦ ਅਤੇ ਲਤਾਂ; ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ 
ਚੌੜੀਆਂ ਹੋਣ - ਮੱਥਾ, ਅੱਖਾਂ, ਹਿਕ ਅਤੇ ਢਾਕ। 

ਚਾਰ-ਅਗਨਿ : ਭਾਰਤੀ ਸੌਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਕ੍ਿਤੀ ਦੇ 
ਤੱਤ੍ਰਾਂ ਦਾ ਦੈਵੀਕਰਣ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਗ ਨੂੰ “ਅਗਨੀ ਦੇਵਤਾ” 

(ਵੇਖੋ) ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਕ੍ਿਤਿਕ ਤੱਤ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੇ 
ਚਾਰ ਭੇਦ ਦਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ - (1) ਦਾਵਾ ਅਗਨਿ, ਜੋ 

ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਬਲਦੀ ਹੈ, ਜੈਗਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੱਖ 

ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। (2) ਅਬਿੰਧਨਾਗਨਿ, ਜੋ 
ਜਲ ਵਿਚ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਅੱਗ (ਬੜਵਾਨਲੂ ਅਤੇ 
ਬਿਜਲੀ ਇਸੇ ਭੇਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। (3) ਆਕਰਜਾਗਨਿ, 

ਜੋ ਖਾਨਾ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। (4) ਜਠਰਾਗਨਿ, ਜੋ ਪੇਟ 

ਵਿਚਲੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਭਗਤੀ-ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਅਗਨੀਆਂ ਤੋ” 

ਭਿੰਨ ਚਾਰ ਹੋਰ ਅਗਨੀਆਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਹਿੰਸਾ, ਮੋਹ, ਲੋਭ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਚਾਰ 
ਅਗਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ - ਹੰਸ ਹੋਤ ਲੰਡ ਕੋਪ ਚਾਠੇ 

ਨਦਾੀਆ ਆਗੇ / ੫ਵ/ਹ ਦਡ/ਹ ਨਾਨਕਾ ਤਰੀਐ ਕਰਮ 

ਲ/ਗ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੧੪੭)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਗਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ 

ਵਿਅਕਤੀ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਦੇ ਜਲ ਰਾਹੀ' ਸ਼ਾਤ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ- 

ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਚਾਰ ਅਗ/ਨੇ /ਨੇਵਾ/ਨ ਮ੍ਰ 

ਗਾਰਮ/ਖ' ਹਨ ਜਲ ੫7ਇ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੨੧)। ਮਹਾਨ- 

ਕੋਸ਼ਕਾਰ ਨੋ ਇਸ ਤੁਕ ਵਿਚਲੀਆਂ ਅਗਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੇ 

ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ - ਈਰਖਾ ਅਗਨਿ, ਹੋਮੈ 

ਅਗਨਿ, ਕ੍ਰੌਂਧ ਅਗਨਿ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਣਾ ਅਗਨਿ। ਅਸਲ 

ਵਿਚ, ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ-ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਅਗਨਿ- 
ਤੁਲ ਦਸ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਪ੍ੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਚਾਰ-ਆਚਾਰ : ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਚਾਰ ਵਰਣਾਂ ਜਾਂ ਆਸ਼ਮਾਂ 
ਵਿਚਲੇ ਆਚਾਰ। ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ 

ਹੈ - ਚਾਨ ਅਚਾਰ ਰਹੇਂ ਉਰਝਾ/ਏ /(ਗੁ. ਰੰ. ੩੨੫)। 

ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰ (ਚਾਰ) ਦਾ ਅਰਥ 

ਸੁੰਦਰ, ਮਨੋਹਰ ਜਾਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਚਾਰ (ਅਚਾਰ) 

ਦਾ ਅਰਥ ਮਾੜਾ, ਦੁਖਦ ਜਾਂ ਘਟੀਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ 



ਚਾਰ-ਆਸ਼੍ਮ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਬੈਠਦਾ ਹੈ -- 

ਧਰਮ-ਸ਼ਾਸਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਭ ਅਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਵਿਚ 

ਉਲਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਚਾਰ-ਆਸ਼੍ਮ : ਵੇਖੋ 'ਆਸ਼੍ਮ'। 

ਚਾਰ-ਕਿਲਵਿਖ : “'ਕਿਲਵਿਖ' ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ 
ਪਾਪ। ਸਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ਹਮ-ਹਤਿਆ, ਸੁਰਾ-ਪਾਨ, 

ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ-ਇਸਤਰੀ-ਗਮਨ, ਇਹ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਪਾਪ 

ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਅੰਤਰ ਵੀ ਹੈ । 

ਭਗਤੀ-ਕਾਵਿ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹੀ 

ਮਨੁੱਖ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ 

ਜਾਂ ਮਨੁਖਤਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਨ 

ਅਤੇ ਜੋ ਮਨੱਖ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਭਵਿਖ 

ਨੂੰ ਉਜਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਭ ਪਾਪ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੰਤ ਹੈ। ਹਰ ਇਕ ਸਾਧਕ 

ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਾਰ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਬ੍ਹਮ-ਹਤਿਆ, 

ਗਉ-ਹਤਿਆ, ਕੰਨਿਆ-ਹਤਿਆ ਅਤੇ ਚਰਿਤ੍-ਹੀਨ ਦਾ 

ਅੰਨ, ਨੂੰ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਪਾਪਾਂ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਹੈ - ਬੁਹਮਣ 
ਕਲਾ ਘਾਤ ਕੰਵਕਾ ਅਆਣਚਾਗ ਕਾ ਧਾਨੁ / /ਫ਼ਟਕ /ਫਟਕਾ 

ਕੰਡ ਝਦੀਆ ਸ਼ਦਾ ਸ਼ਦਾ ਅਭਮਆਾਨੁ /(ਗੁ. ਗੰ. ੧੪੧੩)। 

ਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ 

ਕਿਂ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ, ਚੌਹਾਂ ਪਾਪਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ 
ਗਿਆਨ ਤੋ'.ਵਾਂਝਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ 

ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਵ-ਸਾਗਰ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। -- ਚਾਨੇ 

ਕਿਲਾਵਖ ਓ/ਨੇ ਅਘ ਕੀਏ ਹੋਆ ਅਸੁਰ ਸੰਘਾਨੁ / . . . 

/ਚਾਤਿ ਆਵ ਓਸ ਪਾਲ੍ਹਹਮੁ' ਤਾ ਨਿਮਥ ਸਿਮਰਤ ਤ/ਨਿਆ / 

(ਗੁ. ਗੰ. ੭੦)। 

ਚਾਰ-ਖਾਣੀਆਂ : 'ਖਾਣੀ” ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਭੇਦ, ਪ੍ਕਾਰ। 
ਭਾਰਤੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ 

ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਦੀ ਪ੍ਕਿਆ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੋ" ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਭੇਦਾਂ 

ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ - ਅੰਡਜ, ਜੇਰਜ, ਸਵੇਤਜ (ਸੇਤਜ) 

ਅਤੇ ਉਤਭਿਜ (ਉਤਭੁਜ)। ਅੰਡੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 

ਜੀਵ “ਅੰਡਜ” ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਰ ਤੋ' ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 

ਪਾਣੀ 'ਜੇਰਜ” ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ 

ਵਾਲੇ ਜੰਤੂ “ਸਵੇਤਜ” ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਵਿਚੋਂ 
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ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ ਬਿਿਛ, ਬੇਲਾਂ ਆਦਿ “ਉਤਭਿਜ” ਦੇ ਭੇਦ ਵਿਚ 

ਰਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਦਾ 

ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ -- ਖਾਣਾ ਚਾਰੇ ਝਾਣਾ ਭੋਦਾ/ 

(ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੮੩੯)। 

ਗੁਰਮਤਿ-ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਅਨੰਤ ਮੰਨਦੇ 

ਹੋਇਆਂ, ਹਰ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਰਖਣੋ' 

ਸੈਕੋਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 

ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚ ਦਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ 

“ਸੁਖਮਨੀ” ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਕਈ ਕਟ ਖਾਣਾ ਅਰ 

ਧੰਡਾ/ ਕਈ ਕੰ/ਟ ਅਕਾਸ਼ ਬ੍ਰਹਮੰਡ / (ਗੁ. ਗੰ. ੨੭੬)। 

ਚਾਰ-ਜੁਗ : ਵੇਖੋ “ਯੁਗ”। 

ਚਾਰਣ : “ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ”, ਮ. ੫ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 

ਦੇਵ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 

ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ 

ਭਗਤ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ (ਦੇ ਚਰਣਾਂ) 

ਦੀ ਧੂੜ ਹੈ, (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ਉਸ 
ਵਿਯੋਗੀ ਨੂੰ 'ਚਾਰਣ” ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ -- /ਜਿਸ਼ ਨੰ 

/ਇਕੌ ਰੰਗੁ ਭਗਤ ਐਂ ਜਾਨਣ / ਓਹੁ ਸ਼ਭਨਾ ਕ7 ਗੋਣੁ /ਝੈਰਗੀੰ 

ਚਾਰਣੇ / (ਗੁ. ਗੰ. ੯੬੩)। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਰਥ” 

ਅਤੇ ਬਾਦ ਦੇ ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਨੇ “ਚਾਰਣੇ' ਦਾ ਅਰਥ “ਚਰਨਾ 

ਦਾ ਪੇਮੀ” ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਅਰਥਗਤ ਸੈਗਤੀ 

'ਚਾਰਣ' (ਭੱਟ) ਨਾਲ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। “ਚਾਰਣ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 

ਕਿਸੇ ਵੈਸ਼ ਦਾ ਯਸ਼ (ਕੀਰਤੀ) ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਨੂੰ 
“ਬੈਦੀਜਨ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ 

ਰਾਜਪੂਤ ਜਾਤਿ ਵੀ ਦਸਦੇ ਹਨ। ` 

ਚਾਰਣਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ , ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ 

ਤੱਥ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਮਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਜੋ ਮਿਲਦੀ 

ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਪਰਸਪਰ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ । ਪੁਰਾਤਨ ਧਾਰਣਾ 

ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਿ੍ਤਲੋਕ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨ ਹੋ ਕੇ ਸਵਰਗ ਦੇ 

ਦੇਵਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਚਾਰਣਾਂ ਨੂੰ 

ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੈਂਪਿਆ। ਮਤ੍ਸ੍ਯ 

ਪੁਰਾਣ (249/35) ਵਿਚ ਵੀ ਚਾਰਣਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਉਸਤਤ- 

ਵਾਚਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਰਾਮਾਇਣ , ਮਹਾਭਾਰਤ ਅਤੇ 

ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਮਾਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਪਸਿਆ 

ਕਰਨ ਦੇ ਸੈਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। 



ਚਾਰ-ਨਦੀਆਂ 

'ਬ੍ਹਮ-ਪੁਰਾਣ” (ਭੂਮਿ-ਖੰਡ, 28788) ਵਿਚ ਇਹ 

ਉਲੇਖ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿ੍ਥੂ ਨੇ ਚਾਰਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵ-ਲੋਕ 

ਤੋਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਉਤੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਤੈਲੈਗ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 

ਵਸਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਉਸਤਤ 

ਛਡ ਕੇ ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਵੌਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ 
ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਥੋ ਹੀ ਚਾਰਣ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਸਰੇ, ਪਰ 

ਮਹਾਭਾਰਤ ਤੋ ਬਾਦ ਇਹ ਕੇਵਲ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਾਲਵਾ, 

ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਇਹ ਦੇਵਤਾ-ਚਾਰਣ ਤੋ ਮਨੁੱਖ-ਚਾਰਣ ਹੋ ਗਏ । ਪ੍ਰਾਚੀਨ 

ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਉਲੇਖ ਮਿਲਦੇ 

ਹਨ। ਕਰਨਲ ਟਾਡ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਇਹ 

ਸਨਮਾਨਿਤ ਜਾਤਿ ਦੇ ਰੁਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਨੂੰ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਕਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ 
ਉਤਪੱਤੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। 

ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਰਾਜਪੂਤ ਕੁਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ- 

ਆਪਣੇ ਚਾਰਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਵਿਚ ਇਨਾਂ ਦਾ 

ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ 

ਜਾਗੀਰਾਂ ਅਤੇ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰਣ 

ਅਮੋਲਕ ਚੀਜ਼ ਹਨ - ਚਾਨਣ ਕਹਣ ਜਥਾਰਥ ਚੱੜੇ 

ਚਾਰਣ ਝੜਾ ਅਸਮੰਲਕ ਚੀਜ / 

ਚਾਰਣਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਹਿਤ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ 

ਵਿਚੋ' ਬਹੁਤ ਘਟ ਹੀ ਛਪਿਆ ਹੈ। ਡਿੰਗਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ 

ਗੀਤ-ਸੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਚਾਰਣਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕ ਕਾਵਿ ਮਿਲਦਾ 

ਹੈਂ । ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਵੀਰ-ਰਸੀ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਅਧਿਕਤਰ 

ਚਾਰਣਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 16ਵੀ' ਸਦੀ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 

ਬੜੀ ਪੁਛ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜੇ 
ਜਿਉ'-ਜਿਉ' ਪਰਾਜਿਤ ਹੁੰਦੇ ਗਏ , ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵੀ 

ਘਟਦਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਸਰਾ-ਦਾਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਨੋਬਲ 

ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਰਣਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ-ਕਰਮ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ ਰਖਣ 

ਵਾਲੀ ਇਕ ਹੋਰ ਜਾਤੀ ਹੈ “ਭਟ”, “ਭਾਟ” (ਵੇਖੋ)। 

ਚਾਰ-ਨਦੀਆਂ : ਇਸ ਤੋ ਭਾਵ ਹੈ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ 
ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਰ ਜੋ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਅਤਿ 

ਦੁਖਦਾਇਕ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਚਾਰ 

ਚਾਰ-ਪਦਾਰਥ 

ਵਿਕਾਰ ਹਨ - ਹਿੰਸਾ, ਮੋਹ, ਲੋਭ ਅਤੇ ਕੇਂਧ, ਜਿਵੇਂ - ਹੰਸ਼ 

ਹੋਤ ਲੌਡੁੂ ਕਪ ਚਾਰੇ ਨਦੀਆਂ ਆਗਾ/(ਗੁ. ਗੰ. ੧੪੭)। ਵੇਖੋ 

“ਪੰਜ-ਵਿਕਾਰ”। 

ਚਾਰ-ਪਗ : ਇਸ ਤੌ ਭਾਵ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਚਾਰ ਪੈਰ। ਗੁਰੂ 
ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ -- ਸ਼ਤਜੁਗ ਸਭੁ ਸੰਤੋਖ ਸ਼ਨੰਨਾ ਪਗ 

ਚਾਰੇ ਧਰਮੁ ਿਆਨ ਜਾਓ /(ਗੁ. ਗੰ. ੪੪੫)। 

ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਗਾਂ (ਪੈਰਾਂ) ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 
ਨਾਂ ਦਸੇ ਹਨ। ਇਕ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਤੋਖ, ਜਤ, ਤਪ ਅਤੇ 

ਨਾਮ-ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਚਾਰ ਪਗ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਮਤ 

ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿ, ਤਪ, ਦਇਆ ਅਦੇ ਦਾਨ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਚਾਰ 

ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ 
ਸਤਿ, ਯੱਗ, ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਣ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਚਾਰ 

ਪੈਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਮਤ ਵਿਚ ਨਾਮ, ਦਾਨ, 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਧਰਮ ਦੇ ਚਾਰ ਪੈਰਾਂ ਵਜੋਂ 

ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਚਾਰ-ਪਦਾਰਥ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ 

'ਪੁਰੁਸ਼ਾਰਥ” ਨਾਲ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਤੋ ਭਾਵ ਹੈ -- ਪੁਰਸ਼ 

ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਯੋਗ। ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ 
ਚਾਰ ਪੁਰੁਸ਼ਾਰਥ ਮੰਨੇ ਹਨ - ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ ਅਤੇ 

ਮੋਕਸ਼। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ “ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
“ਧਰਮ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ 
ਤੱਤ੍ਰ । “ਅਰਥ” ਤੋ ਭਾਵ ਹੈ ਜੀਵ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਸਾਧਨ। “ਕਾਮ” 

ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਂ ਉਚਿਤ 

ਕਾਮਨਾਵਾਂ। 'ਮੋਕ੍ਸ਼' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੈਸਾਰਿਕ ਬੰਧਨਾਂ ਤੱ 

ਖ਼ਲਾਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ 

ਸੈਸਾਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਦਾ ਸੈਬੈਧ ਪਰਮ-ਪਦ ਦੀ 

ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ-ਕ੍ਰਮ 

ਦੀ ਇਕ ਸੈਗਲੀ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋ' ਬਾਦ 
ਦੂਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਆਸ਼੍ਮਾਂ ਲਾਲ 
ਵੀ ਸੈਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਧਰਮ-ਸਾਧਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ 

ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲੋ ਸਾਧ-ਸੈਗਤਿ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਅਧਿਕ 

ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ 
ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਪਦਾਰਥ ਸਾਧ-ਸੈਗਤਿ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਜ 

ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ - ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਆਰਾਧਨਾ 
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ਹਾਰਡ /ਨੋ/ਧ ਆਪਾਰ / ਧਰਮ ਅਰਥ ਅਰੁ ਕਾਮ ਮੌਥ` ਦੌੜ 

ਨਹਾ ਝਾਰ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੮੧੬)। “ਸੁਖਮਨੀ” ਨਾਮਕ ਬਾਣੀ 

ਵਿਚ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ 
ਇੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਧ-ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ - ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਲੌ # ਆਨ / ਸ਼ਾਹ ਜਨਾ ਕਾ 

ਸ਼ੰਵਾ ਲਾਲੀ/(ਗੁ. ਗੰ. ੨੬੬)। 

ਚਾਰ-ਬਾਣੀਆਂ : ਭਾਰਤੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅਥਵਾ 
ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਚਾਰ ਭੇਦ ਮੰਨੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਾ, ਪਸ਼੍ਯੋਤੀ, 

ਮਧ੍ਯਮਾ ਅਤੇ ਵੈਖਰੀ। ਮੂਲਾਧਾਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਰਹਿਣ 

ਵਾਲਾ ਨਾਦ-ਰੂਪ ਸ਼ਬਦ “ਪਰਾ” ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ 
ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੂਲਾਧਾਰ ਤੋ ਉਠ ਕੇ ਵਾਯੁ ਦੇ 
ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਨਾਭੀ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸ਼ਬਦ 'ਪਸ਼੍ਯੰਤੀ” ਹੈ। 

ਪਰਾ ਅਤੇ ਪਸ਼੍ਯੋਤੀ ਸ਼ਬਦ ਭੇਦ ਕੇਵਲ ਯੋਗੀਆਂ ਲਈ ਹੀ 

ਗੋਚਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਭੀ ਤੋ' ਉਠ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚਿਆ 

ਸ਼ਬਦ “ਮਧ੍ਯਮਾ” ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਤੋ ਕੰਠ ਤਕ 
ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਚਾਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ “ਵੈਖਰੀ” ਹੈ। 

ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਮੂਲਾਧਾਰ, ਨਾਭੀ, ਹਿਰਦੇ 

ਅਤੇ ਕੰਠ ਦੇ ਸੈਯੋਗ ਨਾਲ ਪਰਾ, ਪਸ਼੍ਯੰਤੀ, ਮਧ੍ਯਮਾ ਅਤੇ 

ਵੈਖਰੀ ਨਾਂਵਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਬਾਣੀ-ਭੇਦਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ -- 

ਚਉ/ਥ ਉਪਾਏ ਚਾਣੇ ਬੌਦਾ/ ਖਾਣ? ਚਾਠੇ ਝਾਣਾੀ ਭੰਦਾ/ 

(ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੮੩੯)। 

ਹੋਇਆਂ, ਹਰ ਇਕ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ-ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ 
ਰਖਿਆ। “ਜਪੁਜੀ” ਦੇ 'ਗਿਆਨ-ਖੰਡ” ਪ੍ਰਸੈਗ ਵਿਚ ਕਿਤਨੀਆਂ 

ਹੀ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਹੈ - ਕੰਤੀਆ ਥਾਣਾ 

ਕੰਤੀਆ ਬਾਣਾ ਕੰਤ ਪਤ ਨ/ਲੈਂਦ/(ਗੁ. ਰੀ. ੭)। 

॥੭੧ 

ਚਾਰ-ਬਿਨਾਸੀ : “ਚਾਰ” ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਚਾਰ ਵੇਦ ਅਤੇ 
“ਬਿਨਾਸੀ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਿਨਸਣਹਾਰ, ਨਾਸ਼ਮਾਨ। ਗੁਰੂ 

ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਚਾਰ ਵੇਦਾਂ ਅਤੇ ਛੇ ਸ਼ਾਸਤੁ ਨੂੰ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਨ 

ਮੰਨ ਕੇ ਨਸ਼ਵਰ ਦਸਿਆ ਹੈ - ਚਾ/ਨੇ /ਝਨਾਸੀ ਖਟ/ਹ /ਥਨਾਸਾੰ 

ਇਕ ਸ਼ਾਧ ਝਚਨ /ਨੈਹਚਲਾਧਾ/(ਗੁ. ਰੀ. ੧੨੦੪)। 

ਚਾਰ-ਮੁਕਤਿ : ਵੇਖੋ “ਮੁਕਤਿ”। 

ਚਾਰ-ਵਰਨ : ਵੇਖੇ “ਵਰਨ'। 

ਚਾਰਵਾਕ-ਦਰਸ਼ਨ : ਇਹ ਵੇਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨ ਮੰਨਣ 
ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਖਟ ਸ਼ਾਸਤ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਨਾਸਤਿਕ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ 

ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪਦਾਰਥ-ਵਾਦੀ 

ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਧਾਰ 
ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਹਾੜਾ ਹੈ ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਤੌਰ 
'ਤੇ ਕੋਈ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨ ਹੀ ਇਸ 

ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਢੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । 

ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਵਾਕ ਨਾਂ ਦਾ 

ਕੋਈ ਰਿਸ਼ੀ ਹੀ ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਚਾਰਯ ਸੀ। 

ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। 
ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਚਾਰੁ-ਵਾਕ (ਮਧੁਰ 

ਵਾਕ) ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ 

ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਧਾਰਣ ਜਨਤਾ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਸੁਖਾਵੀਆਂ 

ਹਨ। ਰ 
ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਉਤਪੱਤੀ “ਚਰਣ” ਧਾਤੂ 

(ਅਰਥਾਤ ਖਾਣਾ, ਚਬਾਣਾ) ਤੋ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ 

ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਭੋਜਨ 

ਨੂੰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਕ-ਮਾਤਰ ਉਦੇਸ਼ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਇਸ 
ਲਈ ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ 'ਚਾਰਵਾਕ” ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ 

ਹੈ। 

ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੀ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਮਾਣ 

ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ, ਸ਼ਬਦ ਆਦਿ ਜਿਤਨੇ ਅਪ੍ਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ, 

ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਰਮ-ਪੂਰਣ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੋਂ 

ਗਿਆਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ' ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ 

ਵੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਪ੍ਤੱਖ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਭੌਤਿਕ ਜਗਤ ਦਾ ਬੋਧ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੌਤਿਕ ਜਾਂ ਪਦਾਰਥਕ ਜਗਤ ਚਾਰ ਤਾੱਤ੍ਰਾਂ 

ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ - ਅਗਨੀ, ਜਲ, ਵਾਯੂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ । 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਭੌਤਿਕ ਤੱਤ੍ਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ, ਉਹ ਸਭ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਚਾਰ ਤੱਤ੍ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹਨ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਕੋਈ 

ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੰਤਿਕ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਵਿਚ ਚੈਤਨ੍ਯ 

(ਗਿਆਨ, ਬੋਧ) ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 
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ਗੁਣ ਹੈ। ਚੈਤਨ੍ਯ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਵੀ ਭੌਤਿਕ ਤੱਤ੍ਰਾਂ ਤੋਂ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭੌਤਿਕ ਤੱਤ੍ਰ 

ਅਚੇਤਨ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿਚ 
ਚੇਤਨਾ ਕਿਥੋ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤਰਕ ਦਾ ਨਿਖੇਧ 

ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਈ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਾ 

ਕੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵਸਤੁ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ 

ਕਈ ਨਵੇ ਗੁਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ 

ਪਾਨ ਚਬਾਉਣ ਨਾਲ ਲਾਲ ਰੰਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਲਾਲ 

ਰੈਗ ਨ ਪਾਨ ਵਿਚ ਹੈ, ਨ ਸਪਾਰੀ ਵਿਚ, ਨ ਹੀ ਚੂਨੇ ਵਿਚ, 

ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਯੋਗ ਨਾਲ ਲਾਲ ਰੈਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੌਤਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ'` ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਢੰਗ 

ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੀਵ-ਸਰੀਰ ਦਾ 

ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਚੈਤਨ੍ਯ ਦਾ ਸੈਚਾਰ 

ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭੌਤਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ 

ਸਰੀਰ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੈਤਨ੍ਯ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀ 

__ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਰਮ-ਫਲ ਭੋਗਣ 

ਦੀ ਸੈਭਾਵਨਾ ਵੀ ਮੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਸਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ 

ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ 

ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ 

ਸੁਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਠਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ 

ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਵੇਦਾਂ 

ਜਾਂ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾ ਰਖਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ 

ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰੋਹਿਤ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤਿ 

ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 

ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ 

ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਬਣਾਉਣ। ਸੁਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ 

ਛਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੁਖਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ 

ਹਨ। ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੜੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਚਲੇ ਅੰਨ ਨੂੰ 

ਨਹੀਂ ਛਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਸਰੀਰਿਕ ਸੁਖ ਹੀ 

ਇਕ-ਮਾਤਰ ਸੁਖ ਹੈ। ਅਵਾਸਤਵਿਕ ਪਰਲੌਕਿਕ ਸੁਖ ਜਾਂ 

ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਆਸ ਵਿਚ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੁਖ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ 

ਤਿਆਗਣਾ ਮੁਰਖਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਜੀਉਣਾ ਹੈ 

ਸੁਖ-ਪੂਰਵਕ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਯਾਵੱਜੀਵੰਤ ਸ਼ਖੰ ਜੀਵੰਤ / 

ਚਿਤ੍ਰ-ਗੁਪਤ 

ਚਿਤ੍-ਗੁਪਤ : ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭਾਰਤੀ 
ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੀ ਇਕ ਕਲਪਿਤ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਇਹ ਪਾਤਰ 

ਹਨ। ਉੱਜ ਇਸ ਸੈਯੁਕਤ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਦੋ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਚਲਿਤ 

ਹਨ। ਇਕ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਧਰਮ-ਰਾਜ ਦੇ ਦੋ 

ਲੇਖਾ-ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ 

ਮੋਢਿਆਂ ਉਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ 

ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ 
ਲੇਖਾਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕੇਵਲ “ਚਿਤ੍' ਹੈ ਜੋ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ 
ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ ਲਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ 'ਸਕੰਦ-ਪੁਰਾਣ” ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ 

ਹੈ ਕਿ ਇਕ 'ਚਿਤ੍” ਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜੋ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ 
ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੇਜੋੜ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਤਾ ਨੂੰ 

ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਧਰਮ-ਰਾਜ ਨੇ ਉੱਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ' 
ਚੁਕਵਾ ਲਿਆ ਜਦੋ ਉਹ ਨਦੀ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ 

ਲਈ ਵੜਿਆ ਸੀ। 

“ਭਵਿਸ਼-ਪੁਰਾਣ” ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 

ਜਦੋਂ ਬ੍ਹਮਾ ਸਿਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਟਿਕਿਆ ਤਾਂ 

ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾ ਇਕ ਚਿਤਕਬਰੇ ਬੰਦੇ 

ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਕਲਮ-ਦਵਾਤ ਸੀ। 

ਬ੍ਹਮਾ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬ੍ਹਮਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ 

ਅਤੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਪੁਛਿਆ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 

ਮੋਰੀ ਕਾਇਆ ਤੋ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਤੇਰਾ ਨਾਂ “ਕਾਇਸਥ” 

ਹੋਇਆ। ਦੂਜਾ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਕਲਮ-ਦਵਾਤ ਹੈ ਇਸ ਲਈ 
ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ 

ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ “ਕਾਇਸਥ” ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ 
ਆਪਣਾ ਸਮਾਦ੍ਰਤ ਬਜ਼ਰਗ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। 

ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਿਤ੍- 

ਗੁਪਤ ਦੀ ਪੁਰੀ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਪੁਰੀ ਦੇ ਨੋੜੇ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ 

ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿ-ਭਗਤੀ 

ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਚਿਤ੍-ਗੁਪਤ ਦੇ ਲੇਖੇ ਦਾ ਅਸਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ - /ਚੜ੍ ਗੁਪਤ ਕਾ ਕਾਗਦ ਫਾਨਿਆ ਜਮਦੂਤਾ 
ਕਛੁ ਨ ਚਲ/(ਗੁ. ਗੰ. ੭੯)। 

ਚਿਤ੍-ਗੁਪਤ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ _ਸਮਾਨਾਂਤਰ 

ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ 

ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰਖਣ ਲਈ ਦੋ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਦਾ 

ਉਸ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 
੮ ੭ ੯੩ 

ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁਨਕਰ ਸੱਜੇ ਮੋਢੇ ਉਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੇ 



ਚਿੰਤਾ 

ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਨਕੀਰ ਖੱਥੇ ਮੋਢੇ ਉਤੇ 

ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰਖਦਾ 

ਹੈ। ਸੂਫ਼ੀ ਫ਼ਕੀਰ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 
ਬਾਰੇ ਸੈਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਮ#ੰਢੋ ਤੇਰੇ ਦ/ਇ ਜਣੇ /ਲਿਖਦੇ ਨੰ 

ਅੰਸ਼ ਸ਼ਵਾਲ਼ / 

ਜਦੋ ਮਨੱਖ ਕਬਰ ਵਿਚ ਦਫ਼ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਤਾਂ ਦੋਵੇ' ਫ਼ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਪੁਛਣ 

ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ 

ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ 

ਉਹ ਉੱਤਰ 'ਹਾਂ” ਵਿਚ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਬਰ ਆਕਾਰ ਵਿਚ ਖੁਲ੍ਹੀ 
ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਆਮਤ ਤਕ ਬੰਦਾ ਉਥੇ ਸੁਖ-ਪੂਰਵਕ 
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ, ਜੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ 

ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨ ਰਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਬਰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੋ 
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ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਆਮਤ ਤਕ ਉਸ ਮਨੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ 

ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਾਂਗ ਉਸ ਕਬਰ ਵਿਚ ਕਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੀਰ 

ਵਾਰਿਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਹੋਇਆ ਹੈ - ਯਾਦ 

ਮਨਕਾਰ ਨਕਰ ਠ/ਹਰਾ/ਇਆ ਏ / 

ਚਿੰਤਾ : ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਮੂਲ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 
ਫ਼ਿਕਰ, ਅੰਦੇਸਾ। ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਤਨਾਓ ਭਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ 

ਹਰ ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨ ਕਿਸੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ , 

ਡੁਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ 

ਵਿਕਾਰ ਜਾਂ ਰੋਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹਿਜ-ਸੈਤੋਖ ਖ਼ਤਮ ਹੋ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਰੀਵਾ 

ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਕਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ 

ਕਰਜ਼ੇ ਕਰ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ- 

ਸ਼ਾਦੀ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਦੇ ਡਰ ਤੌ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ 

ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਉਬਰਨ ਦੀ 

ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਸੰਪੱਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਏ ਜਾਂ ਬਣਾਏ 

ਰਖਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, 

ਆਦਿ। ਇਸ ਲਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, 

ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਸਕਣਾ ਸਰਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੁਖ ਮਾਣਿਆ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਸਿ /ਨ੍ਰਿਹਿ 
ਬਹੁਤ /ਤਸੰ /੍ਰਿਹ /ਚੰਂਤਾ/ /ਜੋਸ਼ 'ਨ੍ਰਿੰਹ ਥੋਂਠੀ ਸੂ /ਫੋਰੈ 

ਭਰਮੰਤਾ/ ਢੁਨੂ /ਝਿਵਸਥਾ ਤੇ ਜੋ ਮੁਕਤਾ ਸੋਈ ਸ਼ਹੌਲਾ 

ਭਾਲਨ?/(ਗੁ. ਗੰ. ੧੦੧੯)। 

ਚਿੰਤਾਮਣੀ 

ਚਿੰਤਾ ਘੁਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ- 
ਅੰਦਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੀਂਦਰ 
ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੰਮ-ਕਾਰ ਵਿਚ ਰਚੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ 

ਉਤੇ ਉਦਾਸੀ ਸਦਾ ਛਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ, ਪਿਤਾ ਅਤੇ 

ਕੁਟੰਬ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਦਾ 
ਉਲਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ-ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਚਿਖਾ 
ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ 

ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋ ਮੁਕਤ ਹੋਣ 

ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੇਫ਼ਿਕਰ ਕਿਉ ਨ 

ਰਿਹਾ ਜਾਏ - ਨਹ /ਚੰਤਾ ਆਤ /੫ਤ ਭ੍ਾਤਹ ਨਹ /ਚੰਤਾ 

ਕਛੁ ਲੰਕ ਕਹ / ਨਹ /ਚੰਤਾ ਬ/ਨਤਾ ਸਤ ਮੰਤਹ ਪ/ਵਗਾਤਿਾ 

“ਇਆ ਸ਼ਨਬੰਧਨਹ / ਦਾਇਆਲ ਏਕ ਭਗਵਾਨ ੫ਰਖਹ 

ਨਾਨਕ ਸਰਲ ਜੀਆ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਕਹ / (ਗੁ. ਗੰ. ੧੩੫੫)। 
ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਨੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨ 

ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੰਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਜਦ ਸਭ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਇਕ 

ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਲਾ ਕੀਹ 

ਲੋੜ ਹੈ ? - ਨਾਨਕ /ਚੰਤਾ ਆੰਤਿ ਕਰਹੁ /ਚੰਤਾ /ਤਿਸ਼ 

ਹੋ/ਏ / ਜਲ ਆਹ ਜੰਤ ਓਪਾ/ਇਅਨ /ਤਿਨਾ /ਡ' ਠੋਜਾ ਏਇ/ 

(ਗੁ. ਗੰ. ੯੯੫)। ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਵਿਚ ਗੁਰੁ ਅਰਜਨ ਦੇਵ 

ਨੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿਸਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ 

ਉਪਦੇਸ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਤੂ ਕਾਹੇ ਡੌਲ/ਹਿ ਪਾਣਨਆ 

ਡੱਧਾ ਰਾਖੰਗਾ /ਨਰਜਣਹਾਲ / ਸੰਨਨੇ ਪੰਦਾ/ਇ/ਸ ਤੂ ਕ7ਆ 

ਸੋਈ ਦੇਇ ਆਹਾ / (ਗੁ. ਗੰ. ੭੨੪)। 

ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ 

ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਚਿੰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾਉਣ 

ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਨਮ-ਮਰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਖ ਨਸ਼ਟ ਹੋ 

ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਸਚਿੰਤ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਕਰਨ 

ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਸਤਿਠ/ਓ #/ਵਿਆਐ ਸ਼ਦਾ 

ਸੁਧ ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖ ਜਾਇ/ /ਚੰਤਾ ਮ/ਲਿ ਨ ਹੋਵਈ 

ਆਚੰਤ ਵਸ ਆਨੇ ਆ/ਏ/(ਗੁ. ਗੁੰ. ੫੮੭)। 

ਚਿੰਤਾਮਣੀ : ਭਾਰਤੀ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹੀ 

ਮਣੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠ 

ਕੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਹ 

ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ “ਚਿੰਤਾਮਣੀ” ਇਕ ਦੈਵੀ 
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ਮਣੀ ਅਥਵਾ ਰਤਨ ਹੈ ਜੋ ਯਾਚਕ ਦੀਆਂ ਮਨੋਂਕਾਮਨਾਵਾਂ 

ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਤੇ ਵੀ 
ਚਢਿੰਤਾਮਣੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਆਰੋਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ -- 

ਨਾਨਕ ਕਹਤ ਚੌਤ /ਚੰਤਾਮ/ਨੇ ਤੰ ਭੀ ਉੱਤਰ/ਹਿ ਪਾਰਾ / 

(ਗੁ. ਗੰ. ੬੩੨)। 

ਚੀਰੀ : ਇਸ ਦਾ ਅਟਥ ਹੈ ਚਿੱਠੀ, ਖ਼ਤ । ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇ' ਤੋ 

ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ' ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ 

ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ 

ਉਪਰੋਂ` ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਤੋ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਫਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਕਦਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ 

ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕ- 

ਮੁਹਾਵਰੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ “ਬਾਬਰਵਾਣੀ” ਵਿਚ 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 

ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਫਾੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਨਾ 

ਅਵੱਸ਼-ਸੈਭਾਵੀ ਹੈ - /ਜਨ੍ਹ ਕਾ ਚੀਗੀ ਦਰਗਹ ਪਾਟ 

ਤਿਨ੍ਹਾ ਮਰਣਾ ਭਾਈ/(ਗੁ. ਗੰ. ੪੧੮)। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਸ਼ਾਹੀ 

ਪਰਵਾਨਾ ਜਾਂ ਆਗਿਆ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਚ ਵੀ 

ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ 

ਸਾਹਿਬ/ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੀ 

ਅਵਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ - ਚੀਨੀ ਲਾ ਕ7 ਨਾ /ਫ਼ਰੈ 

ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਪਰਵਾਣ / (ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੧੨੩੯)। 

ਚੁਲੀ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ। ਇਕ ਹੈ 
ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਲ। ਇਸ ਨੂੰ 
“ਕੁਰਲੀ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੱਥ ਵਿਚ ਸਮੇਟਿਆ ਜਾ 

ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਜਲ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੈਧ ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਦੀ ਇਕ 

ਅਨੁਸ਼ਠਾਨਿਕ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ-ਮਤ ਅਨੁਯਾਈ, 

ਸਮਿਤੀ-ਪ੍ਤਿਪਾਦਿਤ ਸਮਾਰਤ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ 

ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੁਲੀ ਭਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਗੁਹਿਣ 

ਕਰਨ ਜਾਂ ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਜਾਂ 

ਸੰਕਲਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰਜ ਨੂੰ ਚੁਲੀ ਭਰਨਾ ਜਾਂ 

ਚੁਲੀ ਦੇਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀ 

ਪ੍ਤਿਗਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋ 

. ਦਢੂੜਾ 
ਛ 

ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਚੁਲੀ ਭਰਨ ਵਲ 

_ਸੈਕੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ - ਨਾਨਕ ਚਲੀਆ ਸ਼ੁਚੀਆ ਜੰ 

ਗਾਰ ਜਾਣੰ ਕਇ/ ਸ਼ਰਤ ਚੁਲੈ ਨਿਆਨ ਕ ਜੋਗੀ ਕਾ 

ਲਤ ਹੋਇ / ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਚਲਾ ਸੰਤੋਖ ਕ? /ਗਿਰਹੀ ਕਾ ਸਤ 

ਦਾਨ / ਫਾਜੈ ਚੁਲੈ ਨਿਆਵ ਕਾ ਪੜਿਆ ਸਚੁ /ਹਿਆਨੁ / 

ਪਾਣਾ /ਚਤੁ ਨ ਧੋਪਈ ਮ/ਖ ਪੜੈ /ਤਿਖ ਜਾ/ਇ/ (ਗੁ. ਗੰ . 

੧੨੪੦)। 

ਚੁਲੇ-ਦਾ-ਪਾਠ : “ਚੁਲੀ” (ਵੇਖੋ) ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਲੁਕਰਣ 
ਉਤੇ ਬਣੇ “ਚੁਲਾ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਾਧਾਰਣ ਅਰਥ ਹੈ ਮੂੰਹ ਨੂੰ 
ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਲ ਜਾਂ ਕੁਰਲੀ। “ਗੁਰ 

ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ” ਵਿਚ ਮਹਾਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੋਜਨ 
ਕਰਨ ਸੰਬੋਧੀ ਸਿੱਖ ਮਰਯਾਦਾ ਵਲ ਸੈਕੇਤ ਕਰਦਿਆਂ 

ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕੁਰਲੀ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - 'ਤਪਤ ਹੋਇ ਮੁਖ 

ਹਾਲ ਪਖਾਰਨੁ / /ਤਿਸ਼ ਪਸ਼ਚਾਤਾ ਚੁਲਾ ਉਚਾਰਹ / 

ਮਹਾਕਵੀ ਨੇ ਹੋਰ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਲੀ ਕਰਨ 

ਉਪਰੈਤ “ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ” ਮ. ੫ ਦੀ ਪਉੜੀ ਦਾ ਪਾਠ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਦੌਵਣਹਾਰ ਦਾਤਾਰ /ਕਤ ਮ/ਖ 

ਸ਼ਾਲਾਹੀਆ / /ਜੋਸ਼ੁ ਰਥੰ /ਕੇਰਪਾ ਧਰ /ਰਜਕੁ ਸ਼ਮਾਹੰਆ / 

ਕੀਇ ਨ' 'ਕਸ਼ 2 ਵਿ ਸਭਨਾ /ਇਕ' ਧਰ/ ਪਾਲੇ ਬਾਲਕ 

ਵਾਗ ਦੇ ਕੰ ਆ/੫ ਕਰ/ ਕਰਣਾ ਅਨਦ /ਝਨੌਦ /ਕੈਛੂ ਨ 
ਜਾਣਲੰ/ ਸ਼ਰਥਧਾਰ ਸਮਰਥ ਹਉਂ /ਤਿਸ਼ ਕੁਰਥਾਣ?ਆ / 

ਗਾਈਐ ਰਾਤਿ /ਦਿਨੰਡ ਗਾਵਣ ਜੋਂਗੀਆ। ਜੋ ਗਰ ਕ7 

ਪੰਗੀ ਪਾਹਿ /ਤਿਨੰ ਹਨ ਰਲ ਭ/ਗਿਆ /(ਗੁ. ਗੰ. ੯੫੭)। 
ਪ੍ਚਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮਰਯਾਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ 

ਕਰਨ ਉਪਰੈਤ ਇਹ ਪਉੜੀ 'ਚੁਲੇਂ ਦਾ ਪਾਠ” ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 

ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 

ਚੂੜਾ : ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੱਥ ਵਿਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ 

ਵਾਲੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਜਾਂ ਵੰਗਾਂ ਦਾ ਜੁੱਟ ਜੋ ਵੀਣੀ ਤੋੱ 

ਕੂਹਣੀ ਤਕ ਪਸਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੈਦ-ਖੰਡ ਦਾ 
ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੂੜਾ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਲਾੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਉਸ 
ਦਾ ਮਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਹਾਗ ਦਾ ਇਕ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਇਸ ਉਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਅਤੇ ਕਿਤੋ- 

ਕਿਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਚਿਤਰਕਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
ਜਦੋ' ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਪਤੀ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਚੂੜਾ 
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ਅਥਵਾ ਵੰਗਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਵਡਹੈਸ ਰਾਗ ਵਿਚ ਚੂੜਾ 

ਭੰਨਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵਲ ਸੈਕੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਚੂੜਾ 

ਭੰਨੁ ਪਲੰਘ ਸਿਉਂ ਮੁੰਧੇ ਸ਼ਣੁ ਬਾਹ ਸੂ ਝਾਹਾ/ ਏਤੇ ਵੰਸ਼ 

ਕਾਨੇਦੀਏ ਮਧੇ ਸਹ ਰਾਤ ਆਵਰਾਹਾ/ ਨਾ ਮਨੰਆਲ ਨ 

ਚੁੜੀਆ ਨ ਸੰ ਵੰਗੁੜੀਆਹਾ/ ਜੋਂ ਸਹ ਕੰਠ ਨ ਲਗੀਆਂ 

ਜਲਨੁ ਸਿ ਥਾਹੜੀਆਹਾ/(ਗੁ. ਗੰ. ੫੫੮)। 

ਚੋਲਾ/ਚੋਲੀ : ਇਸ ਦਾ ਸਾਧਾਰਣ ਅਰਥ ਹੈ -- ਬਸਤ੍ਰ, 

ਲਿਬਾਸ, ਖੁਲ੍ਹਾ ਲੋਬਾ ਕੁੜਤਾ, ਚੋਗ਼ਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ 

ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ - ਔਨੈ ਕੰਤੁ . 

ਨ-ਭਾਵੈ ਚੌਲੜਾ ਆਨੇ /ਕਾਓ ਧਨ ਸੰਜੰ ਲਾਏ /(ਗੁ. ਗੰ. 

੭੨੧)। ਇਥੇ “ਕੰਤ” ਸ਼ਬਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ 

ਅਤੇ “ਚੋਲੜਾ” ਪਾਖੰਡ ਪੂਰਣ ਬਸਤੁ ਜਾਂ ਭੇਖ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ 

ਵਜੋ' ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ 

ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ। ॥ 

ਦੂਜੇ ਅਰਥ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਦੇਹ 

ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਸਿਰੀ 

ਰਾਗ ਵਿਚ ਭ/ਇਆ ਪੁਰਾਣਾ ਚੌਲਾਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ 

ਨੇ ਕਾਨੜਾ ਰਾਗ ਵਿਚ ਗੁਣ /ਨੋਧਾਨੁ ਪ੍ਰਗਟਿਓ /ਇਹ ਚੌਲ 

ਕਹਿ ਕੇ ਇਹੀ ਅਰਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾ 

“ਚੋਲੀ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ' ਛੋਟੇ ਚੋਲੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਾਮ, ਕਰੌਧ ਆਦਿ ਵਿਕਾਰਾਂ 

ਦੀ “ਕਚੀ ਚੋਲੀ” (ਬਿਨਸਨਹਾਰ) ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ 

ਵਿਚ ਗ੍ਸੀ ਹੋਈ ਦਸਿਆ ਹੈ - ਦੂਜਾ ਦੁਰਮਤਿ ਅੰਨ ਝੌਲਨ/ 

ਕਾਮ' ਕੰਧ ਕ7 ਕਚੀ ਚੌਲੰ/(ਗੁ. ਗੰ. ੧੦੨੨)। 

ਚੋਲ੍ਹਾ : ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ” ਕੀਤੀ ਹੈ -- 

ਸੀਤਲ ਸੰਤ ਮਹਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸੰਤਸੀਗਿ ਗੰਹਿਓ ਓਲ੍ਹਾ / 

ਹ/ਠਿ ਧਨ ਸੰਚਨੁ ਹਠਿ ਨਾਮ ਭੋਜਨੁ /ਇਹ ਨਾਨਕ ਕੀਨੇਂ 

ਚੌਲਾ/(ਗ. ਗੰ. ੬੭੨-੭੩)। 

ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ` ਬਾਰੇ ਸਾਖੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਭੈਣੀ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ 

ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਆਏ ਤਾਂ ਇਕ ਮਾਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ 

ਭੋਜਨ (ਚੋਲ੍ਹਾ) ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 

ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਉਪਰੈਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ 

ਚੌਕੀ 

ਉੱਚਾਰਣ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵਿਚ ਹਰਿਨਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਸਵਾਦੀ 

ਭੋਜਨ ਵਰਗਾ ਮੰਨਿਆ। ਰ੍ 

ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ 'ਚੋਲ੍ਹਾ" ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ 

ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ 'ਚੋਲ੍ਹਾ” ਪੁਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। 

ਚੌਕੀ : ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਕ 
ਅਨੁਸ਼ਠਾਨਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਜੋ ਕੇਵਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਸੰਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੌਕੀ” ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ 

ਅਰਥ ਹੈ ਚਾਰ ਪਾਵਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬੈਠਣ ਦਾ ਲਕੜ ਦਾ 

ਆਸਣ। ਪਰ ਸਿੱਖ-ਧਰਮ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਸੈਬੈਧ ਕੀਰਤਨ- 

ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਪ੍ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇਂ 
ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 

ਪ੍ਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ'ਚਾਰ ਚੌਕੀਆਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਕੀਤਾ 

ਸੀ, ਜਿਵੇ (1) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ 

ਚੌਕੀ, (2) ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ 

ਵਾਲੀ ਚਰਨਕਵਲ ਕੀ ਚੌਕੀ, (3) ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਰਹਿਰਾਸ ਤੋਂ 

ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਦਰ ਦੀ ਚੌਕੀ, (4) ਚਾਰ ਘੜੀ ਰਾਤ ਦੇ ਬੀਤਣ 

ਉਪਰੈਤ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਚੌਕੀ। ਇਹ ਚੌਕੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 

ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਤ ਵੇਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਚੁਕਣ 

ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੌਂ ਜਾਂ ਦਸ ਵਜੇ ਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ 

ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਵਾਧ-ਘਾਟ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ 

ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਚੌਕੀ-ਪ੍ਥਾ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰੂਪ ਬਾਰੇ “ਅਜੀਤ” 

(23 ਅਕਤੂਬਰ, 2000) ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ 

ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ 

ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋ ਬਾਦ ਵਿਛਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 

ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਸਿੰਘਾਸਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 

ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਵਾੜ (ਦਰਵਾਜ਼ੇ) ਖੁਲ੍ਹਣ ਤੋੱ 

ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੰਮੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ 

- ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ - ਫਰਮਾਦ ਨਾਢੰ ਦਰਥਾ/ਨ / ਤੁਝ ਝਨੁ ਸ਼ਗਾੰਤਿ 

ਕਰ ਕੇ ਮੰਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਸ਼ੱਲ੍ਹੇ /ਕਾਵਾਰ/ (ਗੁ. ਗ੍ੰ. 

੮੫੬)। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਗਾਇਨ ਤੋ ਬਾਦ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ 

ਦੋ ਵਜੇਂ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਕਿਵਾੜ ਖੁਲ੍ਹ 

ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪਹਿਰ ਵਾਲੀ ਚੌਕੀ ਵਜੋਂ 

ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਇਹ ਚੌਕੀ ਸਰਦੀਆਂ 



ਚੌਕੀ 

ਵਿਚ ਚਾਰ ਵਜੇ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਸਮਾਪਤ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਤਿੰਨ ਪਹਿਰ ਵਾਲੀ ਚੌਕੀ ਤੌਂ ਬਾਦ ਦੂਜਾ ਰਾਗੀ 
ਜਥਾ 'ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ” ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 
ਇਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਦ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਗ੍ਰੰਥੀ 
ਸਿੰਘ, ਸੈਗਤ ਸਹਿਤ, ਸ਼ਬਦ-ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲ 
ਤਖਤ ਤੋ ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਵਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 
ਮੁੱਖ ਦੁਆਰ ਉਤੋਂ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਪਾਲਕੀ ਵਿਚੋਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 
ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਵਾਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। “ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ” ਦਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ 
ਕੀਰਤਨ ਫਿਰ ਆਰੈਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ 
ਸਮਾਪਤੀ ਤੋ ਬਾਦ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਸੱਤ ਵਜੇ ਅਤੇ 
ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਛੇ ਵਜੇ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

“ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ” ਤੋਂ ਬਾਦ ਦਿਨ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤਕ 
ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਚੌਕੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੈਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਤੋ' ਬਾਦ 
ਸ਼ਬਦ-ਚੌਕੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ 
ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ 'ਤੇ ਰਹਿਰਾਸ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 
ਅਤੇ ਆਰਤੀ ਕਰ ਚੁਕਣ ਤੌਂ ਬਾਦ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ 
ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੌਕੀ ਨੂੰ ਆਰਤੀ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਦੀ 
ਚੌਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਚੌਕੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇਕ ਘੰਟੇ 
ਬਾਦ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਚੌਕੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ 
ਬਾਦ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 
ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲੇ ਦੀ ਚੌਕੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਚੌਕੀ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ 10.30 ਵਜੇ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ 
ਵਿਚ 9.30 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲੇ ਦਾ 
ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਖਾਸਣ ਕਰਕੇ , 
ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਉਪਰੈਤ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 
ਆਦਰਸਹਿਤ ਸੈਗਤਾਂ ਵਲੋਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਪਾਲਕੀ 
ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਦੇ ਦੁਆਰ ਬੰਦ ਕਰ 
ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੈਗਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਦੀਆਂ 
ਪਾਲਕੀ ਸਹਿਤ ਅਕਾਲ-ਤਖ਼ਤ ਵਲ ਚਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਉਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 
ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸੁਖਾਸਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ (ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ) 
ਵਿਚ ਪਲੰਘ ਉਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 18 ਤੋ 20 ਘੰਟੇ ਤਕ 

ਵਗ 

ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੌਕੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 
ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ 
ਕੀਰਤਨ-ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ 
ਚਾਰ ਚੌਕੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਹੈ । 

ਚੌਥਾ-ਪਦ : ਵੇਖੋ “ਚਉਥਾ-ਪਦ'। 

ਚੰਦਾ-ਰਤਨ : ਵੇਖੋ 'ਚਉਦਾ ਰਤਨ”। 

ਚੌਰਾਸੀ-ਲਖ-ਜੋਨਿ : ਵੇਖੋ 'ਚਉਰਾਸੀਹ-ਲਖ-ਜੋਨਿ”। 

ਚੰਚਲ-ਚੋਰ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮਨ ਨੂੰ ਚੌਚਲ ਕਰ 
ਦੇਣ ਵਾਲੋਂ ਵਿਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕ 
ਚੌਚਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ “ਕਾਮ” ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ 
ਕਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ 
ਗਿਆ ਹੈ -- ਗਰਹਾਂ ਚੰਚਲ ਚੌਰ/ਹ ਆਰ ਤ ਪਾਵ/ਹ ਸ਼ਚੁ 
ਧਨਾ/(ਗੁ. ਗੰ. ੧੩੬੨)। 

ਚੰਡਾਰ/ਚੌਡਾਲ : ਸਾਧਾਰਣ ਪਯੋਗ ਵਿਚ ਚੰਡਾਲ” 
ਸ਼ਬਦ ਨੀਚ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ 
ਬਿਰਤੀ ਤਮੋਗੁਣੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਦੁਸ਼ਟਤਾ 
ਭਰਿਆ ਹੋਏ। 

ਮਰਘਟ ਵਿਚ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ 
ਵਾਲੋਂ ਨੂੰ ਵੀ “ਚੰਡਾਲ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਹਰਿਸ਼ਚੰਦਰ 
(ਵੇਖੋ) ਨੂੰ ਚੰਡਾਲ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। 

'ਔਸ਼ਨਸੀ-ਸਮਿਤੀ” ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਹਮਣੀ ਦੀ ਕੁੱਖ 
ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੂਦ ਦੀ ਸੰਤਾਨ “ਚੰਡਾਲ” 
ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਚੰਡਾਲ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ 
ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰੱਂਧ, ਉਤੇ ਆਰੋਪਿਤ 
ਕਰਦਿਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡਾਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 
- ਥਸਹਿ ਸ਼ਨੰਰ ਕਰੋਧ ਚੰਡਾਰਾ; ਕਾਮ ਕਾਧ ਚੰਡਾਰ / 

ਚੰਦ/ਚੌਦ੍ਮਾ : ਭਾਰਤੀ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁਖ 
ਦੇਵਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਚੰਦ੍ ” ਅਤੇ ਸੋਮ” ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 
'ਚੌਦ੍ ' ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਨਛੱਤਰ ਦਾ ਦੈਵੀਕਰਣ ਹੈ ਅਤੇ 
'ਸੋਮ” ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਸੋਮ-ਰਸ ਪਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਵਤਾ 



ਚੰਦ/ਚੰਦ੍ਮਾ 

ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਮਾਨਵੀਕਰਣ 

ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ 'ਰਿਸ਼ੀ-ਪੁੱਤਰ” ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

“ਭਾਗਵਤ-ਪੁਰਾਣ” (ਸਕੌਧ 9) ਅਤੇ '“ਵਿਸ਼ਣੂ -ਪੁਰਾਣ” 

(ਅੰਸ਼ 4) ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਹਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤ੍ਰਿ 

ਰਿਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੰਦ੍ਮਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਬ੍ਹਮਾ 

ਨੇ ਚੰਦ੍ਮਾ ਨੂੰ ਬਾਹਮਣ , ਔਸ਼ਧ ਅਤੇ ਨੱਛੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਆਮੀ 

ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਪਤ 

ਕਰਕੇ ਰਾਜਸੂਯ ਯੱਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਕੇ 

ਬਹੁਤ ਅਭਿਮਾਨੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ 

ਬਿ੍ਹਸਪਤੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤਾਰਾ ਨੂੰ _ਉਧਾਲ ਲਿਆ। 

ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਬ੍੍ਹਸਪਤੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚੈਦ੍ਮਾ 

ਨਾਲ ਘੋਰ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ। ਦੈਂਤਾਂ ਦੇ ਗੁਰੁ ਸ਼ੁਕਹਾਚਾਰਯ ਦਾ 

ਬਿ੍ਹਸਪਤੀ ਨਾਲ ਵੈਰ ਸੀ। ਫਲਸਰੂਪ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇਂ 

ਦਲ-ਬਲ ਸਹਿਤ ਚੰਦ੍ਮਾ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ । ਜਦੋ' ਯੁੱਧ ਦਾ 

ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਵਿਚ ਪੈ ਕੇ ਯੁੱਧ 

ਰੁਕਵਾਇਆ ਅਤੇ ਚੰਦ੍ਮਾ ਤੋਂ ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਮੁੜਵਾਇਆ। 

ਚੰਦ੍ਮਾ ਦੇ ਸੈਪਰਕ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਕਾਰਣ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ 

ਤਾਰਾ ਨੇ ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜੋ 

ਚੰਦ੍ਮਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ 'ਬੁੱਧ' ਅਖਵਾਇਆ। 

“ਸ਼ਿਵ-ਪੁਰਾਣ” (ਸੈਹਿਤਾ 8) ਅਨੁਸਾਰ ਦਕ੍ਸ਼ 

ਪ੍ਜਾਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਨਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ 27 ਦਾ 

ਵਿਆਹ ਚੰਦਮਾ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 

ਰੋਹਿਣੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਖਿਝ ਕੇ 

ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਗੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ । ਦਕਸ਼ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ 

ਹੋ ਕੇ ਚੰਦ੍ਮਾ ਨੂੰ ਪਤਿਤ ਅਥਵਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋਂਣ ਦਾ ਸਰਾਪ 

ਦਿੱਤਾ। ਚੰਦ੍ਮਾ ਨੇ ਸਰਾਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਗੇ 

ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਚੈਦ੍ਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਸ ਖੇਤਰ 

ਵਿਚ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤਪਸਿਆ 

ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਪ੍ਸੈਨ ਹੋਂ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘਟਣ- 

ਵਧਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਕ੍ਸ਼ ਦੇ 

ਸਰਾਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸੈਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹੀ 

ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦ੍ਮਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਧਣ-ਘਟਣ ਦੇ 

ਪ੍ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਰੁਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਚੰਦਮਾ ਅਥਵਾ ਸੋਮ ਬਾਰੇ 

ਅਨੌਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਹਲਿਆ ਨੂੰ ਪਤਿਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਾਰੂ ਇੰਦ ਦੀ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਚੰਦਨ 

ਮੱਦਦ ਦਾ ਬਿ੍ੱਤਾਂਤ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦੇ ਰਥ ਬਾਰੇ 

ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਉਲੇਖ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਹੀਏ ਹਨ ਅਤੇ 

ਚਿੱਟੇ ਰੈਗ ਦੇ ਦਸ ਘੋੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ 

“ਨਿਸ਼ਾਕਰ', “ਸਸਿ”, “ਨੱਛੜ੍ਨਾਥ”, ਆਦਿ ਕੁਝ ਹੋਰ 

ਨਾਮਾਂਤਰ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ। 

ਸਮੁੰਦਰ ਰਿੜਕਣ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲੇ ਚੌਦਾਂ ਰਤਨਾਂ ਵਿਚ 

ਵੀ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ 

ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਅਰਧ-ਸਰੁਪ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸਤਕ 

ਉਤੇ ਧਾਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ - ਕਾਲਕੂਟ ਤੰ ਅਰਧ ਚੰਦਰ 

ਮਹਾਦੇਵ ਮਸ਼ਤਾਕਿ ਧਾ ਪਤ / (26/23)। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਵ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ 

ਵਿਚ ਲੀਨ ਮੰਨਿਆ ਹੈ - ਭੰ /ਵਿੰਚ ਸੂਰਜੁ ਡੰ /ਵਾੰਚਾ ਚੰਦੁ / 

ਕੰਹ ਕਰੋੜ ਚਲਤ ਨ ਅੰਤ / (ਗੁ. ਗੰ. ੪੬੪)। 

ਯੋਗ-ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਚੰਦ੍ਮਾ ਨੂੰ ਇੜਾ 

ਦਾ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਿੰਗਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 

- ਚੰਦ ਨੂਰਜ਼ ਕਾ ਪਾਏ ਗੀ/ਢ / 'ਤਿਸ਼ ਉਦਾਸੀ ਕਾ ਪੜੋ ਨ 

ਕੰਹ/(ਗੁ. ਗ੍ੰ. ੯੫੨)। 

ਚੰਦਨ : ਸੁਰੀਧ-ਯੁਕਤ ਇਕ ਬਿਛ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਠ ਜਾਂ 

ਲਕੜ ਨੂੰ “ਚੰਦਨ” ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿ੍ਛ ਮੁੱਖ 

ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੈਸੂਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲਕੜੀ 

ਵਿਚੋਂ ਸੁਰੀਧਿਕ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ 

ਇਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੌਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਛ 60/70 

ਸਾਲ ਦੀ ਆਯੂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਰੀਧਿਕ ਤੇਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਾਤ੍ਾ ਤਿਆਰ ਹੈਂ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ “ਚੋਆ” ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਚੋਆ 

ਚੰਦਨੁ ਲਾਈਐ ਕਾਪੜੁ ਫੂਖ ਸੀਗਾਰ /(ਗੁ. ਗੰ. ੬੩)। 

ਇਸ ਦੀ ਲਕੜੀ, ਛਿਲਕਾ, ਬੁਰਾਦਾ ਆਦਿ 

ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲਕੜੀ ਮੂਰਤੀਆਂ, ਸਜਾਵਟ 

ਦਾ ਸਾਮਾਨ, ਅਗਰਬਤੀ, ਹਵਨ-ਸਾਮਗੀ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉ'ਦੀ 

ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਘਿਸਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਲੇਪ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ 

ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਟਿਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 

ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਸਰੀਰ ਉਪਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਵੀ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ! ਇਸ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ 

ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਿਛ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ 

ਗ੍ੰਥਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਉਲੇਖ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਉਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲੇਪ 
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ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਤਪਸ਼ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ 
ਸਰੀਰ ਸੁਗੰਧਿਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ 
ਮਿਤ ਦੇਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉਤੇ ਸਸਕਾਰ ਵੇਲੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬੁਰਾਦਾ 
ਧੂੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਵ-ਲੋਕ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ 
ਵਿਚੋਂ ਸੁਰੀਧ ਆਉਦੀ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ 
ਪ੍ਸੈਨ ਹੋਣ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ 
ਚੰਦਨ ਆਦਿ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਦਸ ਕੇ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਨੂੰ 
ਜਪਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ -- ਚੰਦਨ ਚੰਦੁ ਨ ਸ਼ਰਦ 
ਰਤਾ ਨ/ਲਿ ਨ ਆਟਈਂ ਘਮ/ ਸੀਤਲ ਲਵੈ ਨਾਨਕਾ 
ਜਾਪੰਦੜੋ ਹਨ ਨਾਮ /(ਗੁ. ਗੰ. ੭੦੯)। 

ਚੰਦੂ : ਵੇਖੋ “ਚੰਦ/ਚੰਦ੍ਮਾ'। 

ਚੰਦ੍ ਹਾਂਸ: “ਮਹਾਭਾਰਤ” ਵਿਚ ਵਰਣਿਤ ਇਕ ਆਖਿਆਨ 
ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਦ੍ਹਾਂਸ ਦੱਖਣ ਦੇਸ ਦਾ ਇਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸੀ। 
ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਮਰ ਗਏ । ਚਾਲਾਕ 
ਵਜ਼ੀਰ ਧਿ੍ਸ਼ਟ-ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪ ਦਬ 
ਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨਾਂ ਵਰਗਾ 
ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ' ਲਗਾ। 

ਇਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਜੋਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਚੰਦ੍ਹਾਂਸ ਨੂੰ ਦਸਿਆ 
ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿਚ ਚਕਮਵਰਤੀ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਦਾ 
ਯੋਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ' ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਤਾਂ 
ਉਸ ਨੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀੜੇ ਪਰ 
ਸਫਲ ਨ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਆਖਰ ਸੋਚ ਕੇ ਚੰਦ੍ਹਾਂਸ ਹੱਥੀਂ 
ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਮਦਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ 
ਸੀ ਕਿ ਚੰਦ੍ਰਹਾਂਸ ਨੂੰ “ਵਿਸ਼' ਦੇ ਦਿਉ। ਚੰਦਹਾਂਸ ਮਦਨ ਦੇ 
ਮਹੱਲ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਗ਼ ਦੇ 
ਇਕ ਬ੍ਰਿਛ ਹੇਠਾਂ ਥਕੇਵਾਂ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਲੇਟ ਗਿਆ। 

ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਚੰਦ੍ਹਾਂਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ 
ਧਿ੍ਸ਼ਟਬੁੱਧੀ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ ਮਦਨ ਦੀ ਭੈਣ 'ਵਿਸ਼ਯਾ', ਉਸ 
ਉਤੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਨਾਖਤ ਲਈ ਚੰਦ੍ਰਹਾਂਸ ਦੇ ਬਸਤਾਂ 
ਦੀ ਫੋਲਾ-ਫਾਲੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿ੍ਸ਼ਟਬੁੱਧੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ। 
ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਸ਼ਯਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਯੂਸ ਹੋਈ। ਉਸ ਨੇ ਚਾਲਾਕੀ 
ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸੁਰਮੇ ਨਾਲ 'ਵਿਸ਼” ਦਾ 'ਵਿਸ਼ਯਾ” ਸ਼ਬਦ 
ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚਿੱਠੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਦ੍ਹਾਂਸ ਦੀ ਚੁਕ 
ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਜਾਗ ਕੇ ਚੰਦ੍ਹਾਂਸ ਨੇ 

ਚੰਦਾ ਇਣ (ਚਾਂਦਾਯਣ) ਬ੍ਤ 

ਚਿੱਠੀ ਮਦਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਤਾਂ ਮਦਨ ਨੋ ਪਿਤਾ ਦੀ 
ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ 
ਵਿਸ਼ਯਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਚੰਦ੍ਹਾਂਸ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ 
ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਧਿ੍ਸ਼ਟਬੁੱਧੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ 
ਜਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਵਿਚ ਪੂਜਾ ਲਈ 
ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਚੰਦ੍ਰਹਾਂਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਪਰ ਚੰਦ੍ਹਾਂਸ ਤੋ' 
ਪਹਿਲਾਂ ਉਥੇ ਮਦਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲਾਦਾਂ ਨੇ 
ਤੁਰਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ 
ਧਿ੍ਿਸ਼ਟਬੁੱਧੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। 
ਕੀਤੇ ਦਾ ਫਲ ਪਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ 
ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਨਾ ਵਲ ਸੈਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ -- ਸਭੁ ਹੈ ਬ੍ਹਮ 
ਬੂਹਮੁ ਹੈ ਪਸਠਿਆ ਮਨ ਝੰਨੈਜਿਆ ਥਾਵਾਰੇ / ਜਿਓਂ ਜ਼ਨ 

ਚੰਦ੍ਹਾਂਲ਼ ਦੁ/ਖਿਆ /ਨ੍ਰਸ਼ਟਝ/ਨ ਅਪੁਨਾ ਘਰ ਲੂਕ ਜਾਣੇ / 
(ਗੁ. ਗੰ. ੯੮੨)। 

ਚੰਦਾਇਣ : ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਚੰਦ੍ਮਾ ਦਾ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਧਾਰਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲਈ ਵੀ 
ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਿਰਨ ਦਾ 
ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋ ਬਨ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 
ਆਪਣੀ ਲੁਕਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ 
ਹੌਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ 
ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹਿਰਨ ਉਸ ਵਲ ਖਿਚਿਆ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਮਾਇਕ ਆਕਰਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ 
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਜਾ ਫਸਣ ਦੀ ਗੱਲ 
ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ -- ਫਾਲੋਹ 
ਮਿਰਗ /ਜੀਵੈਂ ਪਖ ਰੈਣ ਚੰਦੁ ਾਇਣੁ / ਲੁਖਹੁ ਦੂਖ ਭਏ ਨਿਤਾ 
ਪਾਪ ਕਮਾ/ਏਣੁ /(ਗੁ. ਗੰ. ੪੬੦)। 

ਚੰਦਾਇਣ (ਚਾਂਦਾਯਣ) ਬ੍ਤ : ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਵਿਚ 
ਪ੍ਚਲਿਤ ਇਕ ਪੁਰਾਤਨ ਬ੍ਤ (ਵਰਤ) ਜਾਂ ਅਨੁਸ਼ਠਾਨ। 
ਇਸ ਬਾਰੇ ਧਰਮ-ਸ਼ਾਸਤ੍ੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ 
ਪਾਪ ਦਾ ਪ੍ਾਸਚਿਤ ਕਿਸੇ ਉਪਾ ਰਾਹੀ' ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਉਸ 
ਦੇ ਪ੍ਭਾਵ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਂਦਾਯਣ ਬ੍ਰਤ ਧਾਰਣ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕ੍ਤ 
ਦੇ ਸ਼ਾਸੜ੍ਰਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਭੇਦ ਦਸੇ ਗਏ ਹਨ -- ਯਵਮਧ੍ਯ 



ਚਦਾਵਲਿ/ਚੰਦਾਵਲੀ 

ਅਤੇ ਪਿਪੀਲਿਕਾ-ਮਧ੍ਯ। 

“ਯਵਮਧ੍ਯ' ਵਿਚ ਚਾਂਦਨੀ ਏਕਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵੇਲੇ 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਮੋਰ ਦੇ ਅੰਡੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਜਿੰਨੀ 

ਇਕ ਗਿਰਾਹੀ ਖਾਵੇ, ਦੂਜ ਨੂੰ ਦੋ ਗਿਰਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮ-ਵਾਰ ਨਿੱਤ ਇਕ ਗਿਰਾਹੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆਂ 

ਪੂਰਣਮਾਸੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਦਰਾਂ ਗਿਰਾਹੀਆਂ ਖਾਵੇ। ਉਸ 

ਤੋਂ ਬਾਦ ਹਨੇਰੇ ਪੱਖ ਦੀ ਏਕਮ ਨੂੰ ਚੌਦਾਂ ਗਿਰਾਹੀਆਂ, ਦੂਜ 

ਨੂੰ ਤੇਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਮਵਾਰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਆਂ 

ਚੌਦਵੀਂ ਨੂੰ ਇਕ ਗਿਰਾਹੀ ਅਤੇ ਮਸਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੂਰੀ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਹਾਰ ਰਹੇ । 

“ਪਿਪੀਲਿਕਾ-ਮਧ੍ਯ” ਵਿਚ ਹਨੇਰੇ ਪੱਖ ਦੀ ਏਕਮ 

ਨੂੰ ਚੌਦਾਂ ਗਿਰਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆਂ 

ਚੌਦਵੀਂ' ਨੂੰ ਇਕ ਗਿਰਾਹੀ ਖਾਵੇ ਅਤੇ ਮਸਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਣ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨ ਖਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿਛੋ ਚਾਂਦਨੀ ਏਕਮ ਨੂੰ 

ਇਕ ਗਿਰਾਹੀ, ਦੂਜ ਨੂੰ ਦੋ ਗਿਰਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਕੁਮਵਾਰ ਇਕ-ਇਕ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਪੂਰਣਮਾਸੀ ਨੂੰ 

ਪੰਦਰ੍ਹਾਂ ਗਿਰਾਹੀਆਂ ਖਾਏ । ੍ 

ਪਹਿਲੇ ਭੇਦ ਅਨੁਸਾਰ ਮੱਧ ਵਿਚ ਅਧਿਕ 

ਗਿਰਾਹੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਆਖੀਰ ਵਿਚ 

ਅਲਪ ਆਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਭੇਦ ਵਿਚ ਆਦਿ- 

ਅੰਤ ਵਿਚ ਅਧਿਕ ਗਿਰਾਹੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੱਧ 

ਵਿਚ ਅਪਲ ਆਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਬ੍ਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 

ਤਰਪਣ ਅਤੇ ਹੋਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । 

ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਸੋਤ-ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ 

ਬ੍ਤਾਂ (ਵਰਤਾਂ) ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿ-ਭਗਤੀ 

ਵਿਚ ਕੋਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ 

ਅਨੁਸਾਰ - ਖਟੁ ਦਰਸ਼ਨ ਭੁਮਤੰ /ਫਰ/ਹ ਨ ਲੀਆ ਭੋਥੰ / 

ਵਰਤ ਕਰ/ਹ ਚੰਦ ਾਇਣਾ ਸੰ ਨਿਤ ਨ ਲੰਥ/ (ਗੁ. ਗੁੰ. 

੧੦੯੯)। 

ਚੰਦਾਵਲਿ/ਚੰਦਾਵਲੀ : ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦੀ ਕਥਾ ਨਾਲ 
ਸੰਬੈਧਿਤ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੋਪੀ (ਵੇਖੋ) ਜੋ ਚੰਦ੍ਭਾਨ ਦੇ ਘਰ 

ਵਿੰਦੁਮਤੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਹ 

ਗੋਵਰਧਨ ਮੱਲ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਰੇਲਾ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ 

ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਉਤੇ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਏ 

ਅਤੋਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਲ ਛਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਛਕੇ-ਛੱਤ 

ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾ ਕੀਤੇ ਜਦੋ ਚੰਦ੍ਾਵਲੀ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਨ 

ਆਈ, ਤਾਂ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਗੋਪੀ ਦਾ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ 

ਘਰ ਗਏ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਝਾ 

ਲਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਨਿਘੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਆਪਸ 

ਵਿਚ ਹਾਸ-ਵਿਲਾਸ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੋਵੇ' ਇਕੱਠੀਆਂ 

ਸੁਤੀਆਂ। ਰ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਮੇਂ 

ਦੀ ਗਤੀ ਰੋਕ ਕੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਚੰਦਾਵਲੀ ਦਾ ਸੈਯੋਗ 

ਸੁਖ ਮਾਣਿਆ। 

ਇਸ ਬਾਰੇ, ਪੁਰਾਣ-ਕਥਾ ਤੋ ਛੁਟ, ਅਨੇਕ ਦੰਦ- 

ਕਥਾਵਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ 

'ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ” ਵਿਚ ਇਸ ਘਟਨਾ-ਪ੍ਸੈਗ ਦਾ ਉਲੇਖ 

ਕੀਤਾ ਹੈ - ਜ਼ੁਜ ਮਹ ਜੋਨਿ ਛਲ ਚੰਦ੍ਰਾਵ/ੱਲ਼ ਕਾਨ੍ਹ 

ਜ਼ਿਸ਼ਨੂ ਜਾਦਮ ਭਾਇਆ/(ਗੁ. ਗੰ. ੪੭੦)। 

ਠਠ 
ਛਕਾ : ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਛੇ ਛੰਦਾਂ (ਛੱਤਾਂ) ਦੇ ਸਮੁੱਚ ਨੂੰ 

“ਛਕਾ” ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ 

ਦੇ ਲਿਖੇ “ਛਕੇ ਛੰਤ” (ਵੇਖੋ) ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ। 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿਚ “ਛਕਾ” ਪੰਜ 

ਗਿਆਨ ਇੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਅੰਤਹਕਰਣ ਦਾ ਸੂਚਕ ਵੀ 

ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਛਕੇ-ਛੰਤ : ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿਚ ਰਚੇ 'ਛਕੇ ਛੰਤ” ਚਾਰ- 

ਚਾਰ ਜੁੱਟਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਉਹ ਛੇ ਛੰਤ ਹਨ ਜੋ 

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ “ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ” ਦੀਆਂ 24 ਪਉੜੀਆਂ ਦੇ 

ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਵਿਚ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪੀ ਸਾਧਕ ਦੇ ਪਤੀ ਰੂਪੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਵੱਛ ਪੇਮ ਦੀ ਨਿਰਛਲ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਹੋਈ 

ਹੈ। ਹਰਿ-ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ 

ਅਤੇ ਭੁਖ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ 

ਮਰਯਾਦਾ ਦਾ ਪਾਲਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੱਤਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪਿਛੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ 

ਪ੍ਤਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਸਮਾਈ 

ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਘੁੰਡਣੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦੀ 

ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਚੁਕ ਕੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉੱਚ 



ਛਜ 

ਅਵਸਥਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਬਲਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ 
ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਿਰਦ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਬੜੀ ਰੁਚੀ ਨਾਲ 

ਚਿਤਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੱਤਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 
ਆਪਣੀ ਤੁੱਛਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰੁ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਤੋਂ 

ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਚਨਾ ਕਾਵਿ-ਕਲਾ ਦਾ ਉਤਮ ਨਮੂਨਾ 

ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂ-ਸਿੱਖ ਦੇ ਪੇਮ-ਸੰਬੈਧ ਅਤੇ ਉਸ 
ਸੰਬੈਧ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦੇ-ਬੇਧੀ 
ਚਿਤ੍ਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਂਮ-ਭਾਵ ਕਿਤੇ ਸਹਿਜ, ਕਿਤੇ 
ਸ਼ੋਖ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਗੰਭੀਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ 
ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੰਮ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਗੁਰੂ-ਕਵੀ ਦੀ ਹਿਰਦੇ 
ਦੀ ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਨਿਰਛਲ ਅਨੁਭੂਤੀ ਤੋ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ 
ਪਾਠਕ/ਸਰੋਤਾ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਅਮਿਟ ਪ੍ਰਭਾਵ 
ਛਡਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦਾ ਸੋਹਜਾਤਮਕ 

ਪੱਖ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਛਜ : ਤੀਲੀਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਕ ਚਪਟਾ ਸੈਦ ਜੋ 
ਅਗੋਂ ਖੁਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਨ ਵਿਚੋਂ ਕੂੜਾ-ਕਬਾੜ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ 

ਆਦਿ ਕਢਣ ਲਈ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਸਾਰਿਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ 
ਅਥਵਾ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਲਈ ਪ੍ਤੀਕਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿਚ 
ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਮਲਾਰ ਰਾਗ 
ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰੀ ਰੁਚੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 

ਆਪਣੀ ਗਤਿ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਸੈਭਵ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ 

ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਜਾਂ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 
ਖਿਚੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ -- ਦੂਹਾ ਖਡ ਨ ਆਵਈ? /ਤਕਾ/ਲ਼ ਬੰਨੂੰ 
ਛਜਾ/(ਗੁ. ਗੰ. ੧੨੮੬)। 

ਛੱਜੂ ਭਗਤ : ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ 
ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਛੱਜੂ ਭਗਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 
ਦੇਵ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਭਗਤ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਵੇ' ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ 

ਸਰਾਫ਼ੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹੁੂਕਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ 

ਕਾਰਬਾਰ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਰੁਚੀ 

ਰਖਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਭਗਤੀ-ਸਾਧਨਾ ਲਈ ਇਕ ਚੌਬਾਰਾ 

ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੈਠਿਆਂ ਉਸ ਦਾ ਮਨ 
ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਖ਼ੂਬ ਖੁਪਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ 
ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਧਨਾਢ 

ਛਤੀਹ-ਅੰਮ੍ਤ 

ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੱਜੂ 
ਲਈ ਵਧੀਆ ਆਸ਼੍ਮ ਬਣਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਸਤਾਵ ਰਖਿਆ 

ਤਾਂ ਛੱਜੂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰਿ- 

ਭਗਤੀ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਚੌਬਾਰੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਕਿਤੇ 

ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਇਕ 

ਅਖਾਣ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਈ - ਲੇ 

ਸੁਖ ਛੱਜੂ ਦੇ ਚੰਝਾਨੇ ਉਹ ਨ ਬਲਧਾ ਨ ਲੁਖਾਠੇ / 

ਛੱਜੂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਸੈਨ 1639 ਈ. ਵਿਚ ਹੋਇਆ 
ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੱਜੂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ 
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਧਰਮ-ਧਾਮ ਬਣਵਾਇਆ ਅਤੇ 

ਸਮਾਧ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ। ਉੱਜ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਰਮ- 

ਹਾਂਸ ਨਾਂ ਦੇ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਹੈ । ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਵੇਂ ਇਸ 
ਪ੍ਰਤਿ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰਖਦੇ ਹਨ। 

ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ 
ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੈਪਾਦਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ 
ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 

ਲਿਆਉੱਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਥਵਾ 

ਗੁਰੂ-ਆਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ ਨ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 

ਦਰਜ ਕਰਨੋਂ ਸੈਕੋਚ ਕੀਤਾ। “ਗੁਰੂ ਬਿਲਾਸ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ੬” 

(ਪੰਨਾ 83-84 - ਸੈ. 1944 ਬਿ.) ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ 

ਛੱਜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਕਾਨ੍ਾ, ਪੀਲੂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਵੀ 

ਹਨ - ਚਾਰ ਭਗਤ /ਤਿਹ ਨਾਂਹ ਰਹੇਂ ਕਾਨ੍ਹਾਂ ਛਲੂ: ਜਾਨ / 
ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਪੀਲੇ ਭਗਤ ਮਨ ਮੈ ਭਗ/ਤਿ ਗੁਮਾਨ / 

ਛੱਜੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੈਕਲਨ ਉਪਲਬਧ 

ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ` ਛਪੀ ਪੁਸਤਕ “ਸਬਦ 

ਸਲੋਕ” (ਪੰਨੇ 178-181) ਵਿਚ ਆਸਾ, ਗੂਜਰੀ ਅਤੇ 

ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ 13 ਸਲੋਕ 

ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਵਰ ਸੰਸਾਰਿਕ 

ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ ਹੈ - /ਇੰਟ੍ਰ ਧਨਥ' ਆਰ /ਨਿਸ਼ ਕਾ ਸੁਪਨਾ 

ਤੌਸ਼ੇ /ਇਹ ਸੰਸ਼ਾਰ/ ਇਸ ਨਹੀਂ ਸੈਸਾਰਿਕ ਪਰਪੰਚ ਦਾ 

ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਹਰਿ-ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਕਿਉਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਰਿ ਆਵਾਗਵਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 

ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਛਤੀਹ-ਅੰਮ੍ਰਿਤ : ਛੱਤੀ ਪ੍ਕਾਰ ਦੇ ਅੰਮਿਤ ਤੁਲ ਖਾਣ 
ਯੋਗ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ “ਛੱਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 
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ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੁਆਦਾਂ ਜਾਂ ਰਸਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਲ ਰਸ ਛੇ ਹਨ - ਮਿੱਠਾ, ਕੌੜਾ, ਖਟਾ, 

ਕਸੈਲਾ, ਸਲੂਣਾ ਅਤੇ ਚਟਪਟਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਇਕ- 

ਇਕ ਰਸ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਮੇਲ ਤੋ ਛੋ-ਛੇ ਰਸਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਦੀ 

ਜੁਗਤ ਨਾਲ “ਛਤੀਹ” ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ -- ਖਟੁ ਰਸ 

ਮਿਠ ਰਸ ਮਲਿ ਕੰ ਛਤਹ ਭੋਜਨ ਹਨਿ ਰਸੋਈ /(17/8)। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛੱਤੀ 

ਸੁਆਦਾਂ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਲੋਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ 

- ਜਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਤੀਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾ/ਹ/ ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ 

ਕਾਉ ਰਖੁ ਮਨ ਮਾਹ /(ਗੁ. ਗੰ. ੨੬੯)। 

ਛੱਤੀ ਪ੍ਕਾਰ ਦੇ ਰਸ ਹਰ ਇਕ ਦੇਸ ਵਿਚ ਮਿਲ 

ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸਾਂ ਨਾਲ 

ਸਬੰਧਿਤ ਭੋਜਨ ਹਰ ਇਕ ਦੇਸ ਵਿਚ ਇਕ-ਸਮਾਨ ਹੋਣ। 

ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਛੱਤੀ ਪ੍ਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨਾਂ ਦਾ 

ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਸੈਖਿਆ ਕੋਸ਼" ਅਨੁਸਾਰ 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ -- (1) ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੋਟੀ, (2) ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਦੀ ਪੂਰੀ, (3) ਕਚੋਰੀ, (4) ਪੂੜੇ, (5) ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ 

ਚਾਵਲ, (6) ਦਾਲਾਂ, (7) ਸਾਗ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਭੁਰਜੀਆਂ, 

(8) ਕੜ੍ਹੀਆਂ, (9) ਵੜੀਆਂ, (10) ਸੇਵੀਆਂ, (11) 

ਖਿਚੜੀ, (12) ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲੂਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਚਣੇ , 

ਪਕੌਣੇ ਆਦਿ, (13) ਚਟਣੀਆਂ, (14) ਆਚਾਰ, (15) 

ਮੁਰੱਬੇ, (16) ਬੂੰਦੀ, ਭੱਲੇ, ਦਹੀ, ਆਦਿ, (17) ਰਾਇਤੇ, 

(18) ਪਾਪੜ, (19) ਕੜਾਹ, (20) ਖੀਰਾ, (2੧) ਕਚਾਰ, 
ਸਤੂ , ਪੰਜੀਰੀ ਅਤੇ ਚੂਰਮਾ, (22) ਲੱਡੂ , ਜਲੇਬੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤੀ, 

ਪੇੜਾ, ਸ਼ੀਰਨੀਆਂ ਆਦਿ, (23) ਲਾਪਸੀ, (24) ਰਬੜੀ, 
(25) ਮਲਾਈ, (26) ਮਿਸਰੀ, ਮੱਖਣ ਆਦਿ, (27) 

ਸਿਖਰਣੀ, (28) ਬੁਧ ਮਿਸਰਤ ਆਂਬਰਸਾ, (29) ਦਧਿਕਤਰ, 

(30) ਕਾਂਜੀ, (31) ਫਲ, (32) ਮੋਵਾ, (33) ਮਠੀ, ਮਠੇ, 
(34) ਫੇਣੀਆਂ, (35) ਘੇਵਰ, (36) ਚੁਰਣ ਸੂਾਦ। 

ਛਤੀਹ-ਜੁਗ : ਇਹ ਛੱਤੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੁਗਾਂ ਦਾ ਬੋਧਕ 
ਸ਼ਬਦ-ਜੁੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚਿੰਤਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲ-ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੂੰ 

ਯੁਗ (ਜੁਗ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।'ਯੁਗ' (ਵੇਖੋ) ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 

ਚਾਰ ਹਨ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇਕ ਯੁਗ ਦੀਆਂ ਨੌ-ਨੌੱ 

ਚੌਕੜੀਆਂ ਕਲਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੁਗਾਂ ਦੀ 

ਗਿਣਤੀ ਛੱਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਉਤੇ 

ਛਤੀਹ-ਪਾਖੰਡ 

ਮਹਾ ਪਰਲੋ ਵੇਲੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੁੰਨ ਅਵਸਥਾ ਛਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਸਥਿਤੀ 36 ਯੁਗਾਂ ਤਕ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 

ਪਰਲੋ ਵੇਲੇ ਬ੍ਹਮਾ ਨਾਭਿ-ਕਮਲ ਰਾਹੀਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਦਾ ਹੈ 

ਅਤੋ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਦੀ ਦੋਬਾਰਾ ਰਚਨਾ ਵੇਲੇ ਉਪਰ ਨੂੰ ਆਉਦਾ 

ਹੈ।ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਰਨ ਅਤੇ ਉਬਰਨ ਲਈ 18-18 ਯੁਗਾਂ ਦਾ 

ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 36 ਯੂਗਾਂ ਤਕ ਸੁੰਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ 
ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ - ਛਤਨੰਹ 
ਜੁਗ ਗੁਬਾਰ ਸ਼ਾ ਆਹੇ ਗਣਤ ਕਨਨ/ ਆਗੇ ਨ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਸਭ 

ਸ਼ਾਜੀਅਨੁ ਆਪ ਆਤਿ ਦੀਨ7/(ਗੁ. ਗੁੰ. ੯੪੯)। 

ਛਤੀਹ-ਪਾਖੰਡ : ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਛੱਤੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ 
ਪਾਖੰਡ। ਜਿਵੇ ਹਉਮੈ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਨੇਕ ਹਨ, ਉਸੇ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਤੋ ਹੱਟ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ 

ਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਅਨੇਕ ਹਨ। ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ 

ਵਿਚ ਦੰਭ ਜਾਂ ਪਾਖੰਡ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਰਮ 

ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ' ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ 

“ਪਾਖੰਡ” ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਧਨਾ- 

ਵਿਧੀਆਂ, ਸੰਸਕਾਰ, ਪੁੰਨ-ਦਾਨ, ਅਨੁਸ਼ਠਾਨ ਆਦਿ 
ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਪਾਖੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 'ਪਾਖੰਡੀ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਬੁੱਧ ਨੋ ਆਪਣੇ ਮਤ ਤੋ ਭਿੰਨ ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ “ਪਾਖੰਡੀ” 

ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ-ਸ਼ਾਸਤੁ ਵਿਚ ਬੌਧੀਆਂ 

ਅਤੇ ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਖੰਡੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਸ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ” ਨਿੰਦਾ-ਸੂਚਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋ ਵੇਦ-ਮਾਰਗ 

ਤੋ' ਭਿੰਨ ਮਤ ਦਾ ਅਨੁਯਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ। ਆਮ ਬੋਲ- 

ਚਾਲ ਵਿਚ ਭਿੰਨ ਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਕਥਨੀ 

ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਰਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ “ਪਾਖੰਡੀ” ਸ਼ਬਦ 

ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

“ਪਦਮ-ਪੁਰਾਣ” ਵਿਚ ਪਾਖੰਡ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ 

ਸੰਬੋਧੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਵ 
ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਪਾਖੰਡੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ “ਪਾਖੰਡ-ਮਤ” 

ਪ੍ਚਲਿਤ ਕੀਤਾ। ਤੰਤ੍-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੈਵ-ਮਤ 

ਦਾ ਇਕ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਤ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ 

ਨੂੰ ਵੀ 'ਪਾਖੰਡੀ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਖੰਡੀ ਦਾ ਸਰੂਪ 

ਚਿਤ੍ਣ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ - ਮੋ ਪਾਥੰਡੀ /ਜਾ 

ਕਾਇਆ ਪਖਾਲੰ/ ਕਾਇਆ ਕੀ ਅਗਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਜਾਲ / 



ਛਨਹਰੀ 

ਨੁਪਨੀ /ਝਂਦੁ ਨ ਢੋਈ ਝ#ਰਣਾ/ /ਦਿਸ਼ ਪਾਖੰਡੀ ਜ਼ਰਾ ਲ 

ਮਰਣਾ /(ਗੁ. ਗੰ. ੯੫੨)। 

ਉਪਰੋਕਤ ਪਾਖੰਡ-ਮਤ ਵਿਚ ਪਾਖੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ 
ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਨ-ਕੋਸ਼ਕਾਰ 

ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਨੀ ਯਾੜ੍ੀ “ਫਾਹਿਯਾਨ” ਨੇ ਆਪਣੇ ਯਾੜ੍ਾ- 

ਵਿਵਰਣ ਵਿਚ ਉਦੋ ਮੱਧ-ਦੇਸ਼ੋਟ ਅੰਦਰ 96 ਪਾਖੰਡਾਂ ਦੇ 

ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ 

ਵਾਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤੋ' ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ 
ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਚਿਤ੍ਣ ਕਰਦਿਆਂ ਭੇਖਾਂ ਦੇ ਉਲੇਖ ਵਿਚ 

ਪਾਖੰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 36 ਦਿੱਤੀ ਹੈ -- ਖਟੁ ਦਰਸਨ ਬਹੁ 

ਵੰ/ਨ ਕਾਨ ਨਾਨ ਛਤਨਿੰਸ ਪਖੰਡ ਰਲਾਏ /(1/19)। 

ਛਨਹਰੀ : ਗੋਂਡ ਰਾਗ ਵਿਚ ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ 

-ਦੀ ਵਰਤੋ ਯੋਗੀ ਦੇ ਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਘਾੜਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ 

- ੫ਠ ਨੰਵਰ ਛਨਕ ਛਨਹਗੀ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੮੭੨)। ਭਾਈ 

ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ - 
ਝਾਂਜਰ (ਨੂਪਰ) ਦੀ ਛਨਕ, ਕੁਟੀ ਵਿਚ ਲੁਕ ਕੇ ਬੈਠੇ 

ਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਉਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੁਕ ਤੋ ਯੋਗੀ 

ਦਾ ਆਚਾਰ-ਪੱਖ ਵੀ ਉਘੜਿਆ ਹੈ। 

ਛਨਿਛਰ-ਵਾਰ : ਛਨਿਛਰ (ਸ਼ਨੀ) ਗ੍ਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 
ਪ੍ਚਲਿਤ ਹੋਇਆ ਸੱਤ ਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ - ਛ/ਨਛਰ 

ਵਾ/ਨ ਸ਼ਰਣ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਬੀਚਾਰ / (ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੮੪੧)। ਵੇਖੋ 

“ਵਾਰ”, 'ਸ਼ਨੀ ਗੁਹ”। 

ਛਮਿਛਰੀ : ਇਸ ਤੋ ਭਾਵ ਹੈ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਵਿਚਰਨ 
ਵਾਲੇ, ਅਰਥਾਤ ਪਿਤਰ। ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਵ ਪੂਜਾ-ਵਿਧਾਨ ਵਲ ਸੈਕੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 

ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨਿਮਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ 
ਪਿਤਰਾਂ ਨਿਮਿਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਕਰਕੇ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ 

ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਿੰਡ ਕਦੇ 

ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ - /ਏਕ` ਲੌਕ ਹੌਡ ਛ/ਮਛਗੀ ਬਾਹਮਣੁ 

ਵ/ਟ /ਪੰਡ ਖਾਇ/ ਨਾਨਕ ,ਪਿੰਡ ਝਖਸੀਸ ਕਾ ਕਬਨੂੰ 

/ਨੇਲੁਣਨ ਨਹ /(ਗੁ. ਗੰ. ੩੫੮)। ਇਸ ਲਈ ਸਦਾ ਪ੍ਭੂ 

ਦੀ ਦਾਤ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਛਾਇਆ : ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਮਾਇਆ ਜਾਂ 

ਛਿਅ-ਘਰ 

ਅਵਿਦਿਆ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 
ਅਧੀਨ ਮਨੁੱਖ ਅਗਿਆਨ ਵਸ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਤੋ 
ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। “ਓਅੰਕਾਰ” ਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 
ਤੁਛ, ਉਣੀ ਦਸਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 
ਇਸ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਾਰਗ ਤੋ ਹਟਾ ਕੇ 
ਭੁਮ-ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ -- ਛਾਇਆ” 

ਛੁਛਾੀ ਜਗਤੁ ਭਾਲਾਨਾ/(ਗੁ. ਗੰ. ੯੩੨)। 

ਛਾਰ ਕੀ ਪੁਤਰੀ : ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਇਹ ਉਕਤੀ 
ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। “ਮਿੱਟੀ ਦੀ 

ਪੁਤਲੀ” ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ 'ਮਨੱਖ ਦੀ ਦੇਹ'। “'ਬਾਵਨ-ਅਖਰੀ” 

ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੈਤ-ਸਹਾਇਕ 

ਹੋਏ, ਉਹ ਪਰਮ-ਗਤੀ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਛਾਰ ਕੀ ਪੁਤਗਾੀ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਈ/ ਨਾਨਕਾ 

ਜਲਾ ਕਉ ਸੰਤ ਸ਼ਹਾਈ/(ਗੁ . ਗੰ. ੨੫੫)। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ 

ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ “ਮਾਟੀ ਕੋ ਪੁਤਰਾ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਛਿਅ-ਉਪਦੇਸ : ਛੇ ਸ਼ਾਸਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਤਿਪਾਦਿਤ 
ਸਿਧਾਂਤ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 

ਦਾ ਮੂਲ ਇਕੋ (ਪਰਮਸੱਤਾ) ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ 

ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵੱਖਰੇ- 
ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਸੱਚਾ ਸ਼ਾਸੜ੍ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ 

ਵਿਚ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ 

ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ - ਇਆ ਘਰ 

/ਛਾ# ਗੁਰ /ਛਆ ਉਪਦੇਸ਼ / ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕੋ ਵੱਸ ਅਨੰਕ/ 

ਬਾਝਾ ਜੰ ਘਰ ਕਰਤੇ ਕਾਗਤ ਹ/ਏ / ਸੌ ਘਰ ਰਾਸ਼ ਵਡਾਈ 
ਤੀਇ/(ਗੁ. ਗੰ. ੧੨)। ਰ 

ਛਿਅ-ਗੁਰ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ-ਜੁੱਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦਿਸ਼ਟ ਛੋ 
ਗੁਰੂ ਹਨ ਛੇ ਸ਼ਾਸਤ੍ਹਾਂ ('ਖਟ-ਸ਼ਾਸਤ੍” - ਵੇਖੋ) ਦੇ ਪ੍ਵਰਤਕ 

ਜਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ , ਜਿਵੇਂ /ਛਿਆ ਘਰ /ਛਿਆ ਗੁਰ /ਛਿਆ 

ਉਪਦੇਸ਼ /(ਗੁ. ਗੰ. ੧੨)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਗੁਰੂਆਂ (ਸੈਚਾਲਕਾਂ) 
ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ - ਕਣਾਦ (ਵੈਸ਼ੇਸ਼ਕ), ਗੌਤਮ 

(ਨਿਆਇ), ਕਪਲ (ਸਾਂਖ੍ਯ), ਪਤੰਜਲਿ (ਯੋਗ), ਜੈਮਿਨੀ 

(ਮੀਮਾਂਸਾ), ਵਿਆਸ (ਵੇਦਾਂਤ)। 

ਛਿਅ-ਘਰ : ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ “ਖਟ-ਸਾਸਤ੍” (ਵੇਖੋ) ਲਈ 



ਛਿਅ-ਜੜੀ 

“ਛਿਅ-ਘਰ” ਸ਼ਬਦ-ਜੁੱਟ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ , ਜਿਵੇ - 

ਡਿਅ ਘਰ /ਛਿਆ ਗੁਰ /ਛਆ ਉਂਪਦੌਸ/ (ਗ. ਗੰ. ੧੨)। 

ਇਹ ਛੇ ਸ਼ਾਸਤ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ -- ਸਾਂਖ੍ਯ, ਯੋਗ, 

ਨਿਆਇ, ਵੈਸ਼ੇਸ਼ਿਕ, ਮੀਮਾਂਸਾ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂਤ । 

ਛਿਅ-ਜਤੀ : ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦੀਆਂ 

ਉਤੇ ਨਿਯੋਤ੍ਣ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਛੇ ਧਰਮ-ਸਾਧਕ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 

ਨਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ -- ਹਨੂਮਾਨ, ਭੀਸ਼ਮ-ਪਿਤਾਮਾ, 

ਲੱਛਮਣ, ਭੈਰਵ (ਭੈਰੋ), ਗੋਰਖ ਅਤੇ ਦੱਤਾਤੇਯ। ਪਰ ਸੈਤ 

ਕਬੀਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਸ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ 

- ਛਆ ਜਤਾ ਆਇਆ ਕੰ ਝੰਦਾ/ (ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੧੧੬੦)। 

ਵੱਖੋ “ਯਤ”, “ਯਤੀ”। 

ਛਿਅ-ਦਰਸਨ : ਵੇਖੋ 'ਖਟ-ਸ਼ਾਸਤ', 'ਖਟ-ਦਰਸਨ”। 

ਛਿਅ-ਵਰਤਾਰੇ : ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੂਪਾਂ ਵਲ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਸੈਕੇਤ ਕਰਦਿਆਂ 

ਚਰਪਟ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 

ਕਿ ਗਿਰਹੀ, ਅਉਧੂਤੀ, ਉਦਾਸੀ, ਪਾਖੰਡੀ, ਬੈਰਾਗੀ, ਕੌਨ 

ਪਾਟਾ ਯੋਗੀ ਆਦਿ ਬਾਹਰਲੇ ਭੇਖ ਕੋਈ ਕਿਉ ਨ ਧਾਰਣ 

ਕਰ ਲਏ, ਪਰ ਨ ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨ ਹੀ 

ਸੈਨਿਆਸੀ। ਜੋ ਸਾਧਕ ਨਿਰਾਕਾਰ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ 

ਪੈਂਦੀਆਂ - /ਛ% ਵਰਤਾਰੇ ਵਰਤਾ/ਹ ਪੂਤ / ਨ ਸ਼ੰਸ਼ਾਲੀ ਨ 

ਆਉਂਧੁਤਾ / /ਨੇਰੰਕਨੰਰੇ ਜੰ ਰਹੰ ਸ਼ਮਭਇ/ ਕਾਹੇ ਭਨਿੱਖਿਆ 

ਮੰਗ/ਣ ਜਾ/ਇ/(ਗੁ. ਗੰ. ੯੫੩)। 

ਛਿੰਝ : ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ (ਮੱਲਾਂ) ਦੇ ਘੁਲਣ 

ਦਾ ਅਖਾੜਾ। ਇਸ ਨੂੰ 'ਘੋਲ” ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਹਰਿ- 

ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਵਿਘਨ-ਰੂਪ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸਾਰਿਕ 

ਪ੍ਪੰਚ ਨਾਲ ਘੋਲ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਵਿਜੋਈ 

ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਸਾਰ ਨੂੰ ਘੋਲ ਦਾ 

ਅਖਾੜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ -- ਹਉਂ 

ਗੌਸ਼ਾਈਂ ਦਾ ੫/ਨਿਲਵਾਨੜਾ/ ਆ ਗੁਰ 7#ੱਲ ਉੱਚਾ 

ਦੁਖਾਲੜਾ / ਸਭ ਹੋਈ /ਛੰਡ ਇਕਾਠਨਆ ਦਯੁ ਬੰਠਾ ਵੇਖ 

%ਆ7ਪ੫ ਜਉਂ / (ਗੁ. ਗੰ. ੭੪)। 

ਛਤ 

ਛੀਪਾ/ਛੀਪਰੋ : ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਕ_.ਗਰ ਦਾ ਵਾਚਕ 

ਹੈ ਜੋ ਕਪੜਿਆਂ ਉਪਰ ਬੇਲ-ਬੂਟੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਛਾਪ 

ਛਾਪਣ ਦਾ ਕਿਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ “ਛੀਂਬਾ" ਵੀ ਕਿਹਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਛੜੀ ਹੋਈ ਜਾਤਿ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਲਈ 

ਇਹ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਵਜੋ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਮਦੇਵ 

ਜੀ ਛੀਪਾ ਜਾਤਿ ਵਿਚੋਂ ਸਨ। ਫਲਸਰੂਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ 

ਵਿਚ ਆਦਰ ਪੁਰਣ ਸਥਾਨ ਪਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਹਰਿ- 

ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੌਰਵ ਅਨੇਕ 

ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਰਥਾਇ ਧੈਨੇ ਭਗਤ ਨੇ 

ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਆਢ ਦਾਮ ਕੇ ਛਪਰ 

ਹੋਇਓ ਲਾਖੀਣਾ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੪੮੭)! 
ਗੁਰੁ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪੇਮ ਵਿਚ ਪੁਗੇ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਲੋਕੀ “ਛੀਪਾ” 

ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ - ਨਾਮ ਦੋ# ਪ੍ਰਨੰਂਤ ਲਗਾ ਹਨ 

ਸ਼ੋਤਾੀੰ ਲੌਕ ਛ?ਪਾ ਕਹੰ ਝੁਲਾਂਇ/(ਗੁ. ਗੰ. ੭੩੩)। ਕਹਿਣ 

ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਲੋਕੀਂ ਜਾਤਿ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਵਿਚ ਇਤਨੇ ਖੁਭੇ 

ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਨੂੰ 

ਸਵੀਕਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ' ਹੋਏ । 

ਛੰਤ : ਗੁਰੂ ਰ੍ੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਈ ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ 'ਛੰਤ' ਵੀ 
ਦਰਜ ਹਨ। “ਛੱਤ” ਸੈਸਕ੍ਿਤ ਦੇ “ਛੰਦਸ੍' ਸ਼ਬਦ ਦਾ 

ਤਦਭਵ ਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਤਾਤਪਰਜ ਹੈ ਮਾਤ੍ਾ, 

ਵਰਣ, ਯਤੀ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਯੁਕਤ ਵਾਕ। ਲੋ ਕ- 

ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ-ਗੀਤਾਂ` 
ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਲਾੜ੍ਹਾ ਆਪਣੀਆਂ 

ਸਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ 

ਅਤੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਲੀ “ਛੱਤ'ਬਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ 

ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 

“ਛੱਤ” ਸਿਰਲੇਖ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਂਗਲਿਕ ਪਦਿਆਂ 

ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੀਵਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਨਾਇਕ 

ਦੇ ਬਿਰਹੋ' ਦੇ ਅਨੁਭਵ, ਸੈਜੋਗ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ, ਪੀਤਮ ਦੀ 

ਉਡੀਕ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸੈਯੋਗ-ਸੁਖ ਦੀਆਂ 

ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। . 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਧਿਕਾਂਸ਼ ਚਾਰ ਪਦਿਆਂ ਦੇ 

ਸਮੁੱਚ ਹਨ, ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਚਾਰ ਤੋ ਅਧਿਕ ਪਦੇ ਵੀ ਇਕ 

ਛੌਤ-ਸਮੁੱਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 



ਛੌਦ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ 

ਛੱਤ ਵਾਸਤੇ ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਗਿਣਤੀ ਨਿਸਚਿਤ 

ਨਹੀਂ, ਨ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਸੂਚਕ 

ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੰਦ ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਪਦੇ ਵਿਚ ਛੇਂ 

ਤੁਕਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ-ਘਟ 

ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਦਰਜ 'ਬਾਰਹਮਾਹ' ਨੂੰ 

“ਛੰਤ” ਸਿਰਲੇਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਛੇ-ਛੇ ਤੁਕਾਂ 

ਦੇ 17 ਪਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੱਤਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਗੀਤਾਂ ਦੀ 

ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਾਂ ਤੁਕਾਂਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰਾਵਿਤੀ 
ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿਚ ਦਰਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ 

ਲਿਖੇ “ਛਕੇ ਛੰਤ” (ਵੇਖੋ) ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 

“ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ” ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਛੰਦ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ : ਪਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋ ਭਾਰਤੀ ਕਾਵਿ- 
ਪਰੈਪਰਾ ਵਿਚ ਛੰਦ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ 

ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਛੰਦ ਦਾ ਬੜਾ 
ਨਿਘਾ ਸੈਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁਗ ਵਿਚ ਇਸ 

“ਨਵਾਬੀ ਕੈਦ” ਦੀ ਜਕੜ ਕਾਫ਼ੀ ਢਿਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 

ਭਾਰਤੀ ਕਾਵਿ-ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ ਦੋ ਛੰਦ-ਪ੍ਣਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਉਲੇਖਯੋਗ ਹਨ। ਇਕ ਵਰਣਿਕ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵਰਣਾਂ 

ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮਾਤ੍ਕ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ 
ਮਾਤ੍ਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। 

ਵਰਣਿਕ ਛੰਦ ਦਾ ਪ੍ਚਲਨ ਅਧਿਕਤਰ ਸੈਸਕ੍ਿਤ 
ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕ-ਕਾਵਿ-ਪੱਧਤੀਆਂ 
ਮਾਤ੍ਰਿਕ ਛੰਦ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਸਨ। ਪਾਜਿਤ ਅਤੇ 
ਅਪਫ੍ਰੰਸ਼ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਮਾਤ੍ਰਿਕ ਛੰਦ ਦਾ ਬੋਲ- 
ਬਾਲਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਰੁਚੀ ਸਿੱਧਾਂ ਅਤੇ ਨਾਥਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ 
ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਇਹ ਰੁਚੀ ਮੱਧ-ਕਾਲ ਦੇ ਸੈਤ-ਕਾਵਿ 
ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈਤ- 
ਕਾਵਿ ਜਨ-ਸਾਧਾਰਣ ਦੇ ਅਧਿਕ ਨੇੜੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ 
ਲੌਕ-ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੱਧ-ਕਾਲ ਦੇ ਸੈਤ-ਕਾਵਿ ਦੀ 
ਇਕ ਅਮੁੱਲ ਨਿਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਵੈਯਾ, ਦੋਹਰਾ, 

ਝੋਲਨਾ, ਰਡ, ਸਲੋਕ, ਪਉੜੀ, ਆਦਿ ਕੁਝ ਛੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ 

ਦਾ ਉਲੇਖ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੰਦਾਂ ਉਤੇ ਕਿਸੇ 

ਸ਼ਾਸੜ੍ੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀ' ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਭਾਈ ਕਾਲ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨੇ 'ਗੁਰਛੰਦ ਦਿਵਾਕਰ” ਵਿਚ 
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਲੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਾਂ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 

ਛੰਦ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ 

ਸ਼ਾਸਤ੍ੀ ਛੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ 
ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ 
ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਛੰਦ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ 

ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ -- ਜ਼ੰਸ਼ੇ ਵੇਦ, 
ਪੁਰਾਣ, ਰਾਆਯਣ ਅਤੇ ਹੌਰ ਕਾਵਯਗ੍ਰੰਥਾਂ /ਵਚ ਛੰਦਾਂ ਦੇ 
ਨਾਮ /ਲਲੇ ਨਹਾੰ` ਦੇਖੋ ਜਾਂਦੇ, /ਕੌਤੂ /ਵਿਢੂਾਨ ਪਾਠਕ ਛੰਦ 
ਤੌ ਸਮਝ ਲੰੱਦੇ ਹਨ ਨੇ ਇਹ ਅਮੁਕ ਜਾਤਿ ਦਾ ਛੰਦ ਹੈ, 
ਤੀਸ ਹੰ ਸ7 ਗੁਣ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾੰਹਲ /ਵਿਥੋਂ ਛੰਦਾਂ ਦਾ ਨਾਮ (ਖ਼ਾਸ 
ਦੇ ਚਾਰ ਥਾਂ ਛਡ ਕੰ, ਹੌਡ /ਕੇਤੰ) ਲਿਖੇ ਨਹੀ ਪਾਈੰਦੇ / 

#਼ਾਠੁੰ ਚਾਹੀਯੇ /ਕੇ ਛੰਦ ਸਾਸਤ ਦੇ ਪੁਠੇ ਗਯਾੜਾ ਹੋ ਕੇ 
ਛੰਦਗਾ/ਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਠ ਕਗੀਲੇ, ਜਿਸ ਤੱ ਭੁਰਬਾਣਾ ਦਾ 

ਅਧਿਕ ਰਸ਼ ਆਵੇਂ / 

ਕਾਈ ਗ੍ਰਯਾਨਾੀ ਆਸਥਦੇ ਅਤੇ /ਲਖਦੇ ਹਨ /ਨੈ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਛੰਦ-/ਨਿਸਮਾਂ ਤੋੱ' ਝਾਹਰ ਹੰ, ਪਰੰਤੂ /ਏਹ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਦੀ ਭੁਲ ਹੈ / ਹਾਂ, ਅਸਾਂ /ਇਹ ਆਥ' ਸ਼ਕਦੇ ਹਾਂ ਨਿ ਆਸ 

ਗੁਰਝਾਣਨ ਦੇ ਸ਼ਾਠੇ ਛੰਦਾਂ ਦੇ ਰਪ ਨਹ ਜਾਣਦੇ / ਅਰ 

ਜਨਾਂ ਛੰਦਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਆਸਾਂ ਜਾਣਦੇ ਭ7 ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੇ 
ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਗੁਰਯਾਨ ਨਹੀ ਰਖਦੇ / 

ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਛੰਦ- 
ਵਿਧਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. 
ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੇਰਾਦੂਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ 

ਨ ਪਰਖ ਕੇ, ਛੰਦ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ 

ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 300 ਛੰਦਾਂ 

ਦੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ 

ਦੇ ਛੰਦਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਪੜਚੋਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ 

ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵੇਲੇ 

ਛੰਦ-ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ 

ਦੀਆਂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਤੋ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਪਰ ਸਚ ਤਾਂ 

ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੰਦ-ਲੱਛਣ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ 
ਵਿਚਲੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਪਦੇ ਵਿਚ ਸੁਤੇ-ਸਿੱਧ ਪਾਲਨਾ 

ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਕਿ ਬਾਣੀ ਰਚਣ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੇ 

ਸਾਹਮਣੇ ਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਛੰਦ-ਸ਼ਾਸਤ੍੍ ਸੀ ਅਤੇ ਨ ਹੀ 
ਮਾੜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਰਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ 
ਸੀ। ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਧਰਮ-ਸਾਧਕ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਨੇ ਕਾਵਿ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ 
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ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 

ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ 

ਮਹੱਤਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। 

ਛੰਦ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਲੀ 

ਬਾਣੀ ਪਰਖਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ 

ਵਿਚ ਵਸਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਕਰਨਾ 

ਸੰਤਾਂ/ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਵਾਂ 

ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿਚ ਵਹਿ ਕੇ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ 

ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਕਵਿਤਾ ਬਣ ਕੇ 

ਝਰਨੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਫੁਟ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲਾਂ ਵਿਚ 

ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਨਾਵਟੀ ਯਤਨ ਦਾ ਆਭਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 

ਸਗੋ ਸਹਿਜ-ਸੁਭਾਵਿਕਤਾ ਹੀ ਵਿਦਮਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 

ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਦ੍੍ਸ਼ਟੀ ਤੋ ਰਹੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਦੀ 

ਤੀਬਰਤਾ ਅਤੇ ਸੈਗੀਤ ਦੀ ਮਧੁਰਤਾ ਵਿਚ ਲੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦੀ 

ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਛੰਦ-ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ ਗ੍ਰੰਥ 

ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਣੀਠਾਰਾਂ ਦੀ ਅਨਿਵਾਰਯ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਾਂ- 

ਮਾਤਰ ਸਾਧਨ ਸੀ। ਫਲਸਰੂਪ ਬਹੁਤ ਘਟ ਛੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 

ਪਦਿਆਂ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਛੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 

ਸਲੋਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੈ। ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਬੀਰ, ਫ਼ਰੀਦ, 

ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ਅਧੀਨ ਅਤੇ 'ਸਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ 
ਵਧੀਕ” ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤ ਉਤੇ ਬਹੁਤ 

ਸਾਰੇ ਸਲੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉੰਜ ਭਾਵੇਂ ਸਲੋਕਾਂ ਸੈਬਧੀ ਵੀ 

ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਪਾਲਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਰਚਨਾ-ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਦੀਰਘਤਾ ਉਤੇ 

ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਦੋਹਰੇ ਅਤੇ ਸੋਰਠੇ ਦਾ ਤੋਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। 
ਸਲੋਕਾਂ ਪਿਛੋਂ ਪਉੜੀਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਉੱਜ ਤਾਂ ਭਾਵੇ' ਜਪੁਜੀ, ਸਿਧ-ਗੋਸਟਿ, ਅਨੰਦੁ ਆਦਿ 

ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬੈਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਉੜੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਛੰਦਾਂ ਨਾਲ ਪਉੜੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ , 

ਉਹ ਕੇਵਲ ਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸੈਕਲਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਉੜੀਆਂ 

ਦੇ ਵੀ ਅਗੌ' ਕਈ ਭੇਦ ਹਨ ਅਤੇ ਚੌਪਾਈ, ਸੁਗੀਤਾ, 

ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਬੀਰ ਆਦਿ ਕਈ ਛੰਦ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 

ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੀਜਾ ਛੰਦ ਸਵੈਯਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 

ਪੰਜਵੇ' ਗੁਰੁ ਅਤੇ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਹੈ। 
ਚੌਥਾ ਛੰਦ 'ਛੰਤ” ਹੈ। ਛੱਤ ਅਸਲੋਂ ਛੰਦ ਦਾ ਹੀ 
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ਲੋਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ-ਗੀਤਾਂ 
ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੰਕੇ ਲਾੜ੍ਹਾ ਆਪਣੀਆਂ 

ਸਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ “ਛੰਤ” ਛੰਦ ਦਾ ਸੂਚਕ 

ਨ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ-ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਪਰੈਪਰਾ ਉਤੇ ਇਕ ਰਚਨਾ- 

ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਗੀਤਾਂ ਵਾਂਗ ਕੁਝ ਤੁਕਾਂ ਜਾਂ 

ਪੰਕਤੀਆ ਦੀ ਪੁਨਰਾਵਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ 

ਇਹ ਪਦੇ ਮਾਂਗਲਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੀਵਾਤਮਾ 

ਰੂਪੀ ਨਾਇਕਾ ਦੀ _ਵਿਰਹ-ਅਨੁਭੂਤੀ, ਸੈਜੋਗ ਦੀ 

ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ, ਪਿ੍ਯਿ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਖਿਆ ਅਦੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਯੋਗ-ਸੁਖ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ 

ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛੱਤ ਵਿਚ ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 

ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ 

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਰ ਪਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਿਆਂ 

ਵਿਚ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵੀ ਇਕ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ 

ਸਾਧਾਰਣ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੇ-ਛੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ 

ਹਨ। ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਤਾਂ “ਬਾਰਹਮਾਹ” ਨੂੰ ਵੀ ਛੰਤ ਦਾ 

ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵਿਚ ਸਤਾਰ੍ਹਾਂ ਪਦੇ ਹਨ। 

ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਮਾਤ੍ਰਿਕ ਛੰਦਾਂ ਦੀ 

ਪ੍ਧਾਨਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਤ੍ਰਿਕ ਛੰਦ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਬੈਧਨ ਤੋ 
ਮੁਕਤ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ 

ਆਭਾਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪੁਰਣ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਲਗਭਗ 40 
ਕੁ ਮਾਤ੍ਰਕਿ ਛੰਦਾਂ ਦੇ ਆਭਾਸ ਇਸ ਗੰਥ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ, ਜਿਵੇ ਹਰਿਗੀਤਾ, ਹਾਕਲ, ਉਗਾਹਾ, ਛਬਿ, 
ਹੈਸਗਤਿ, ਗੀਤਾ, ਦੋਹਰਾ, ਸੋਰਠਾ, ਸਵੈਯਾ, ਕਲਸ, 

ਘਨਕਲਾ, ਚਿਤਰਕਲਾ, ਛਪੈ, ਝੂਲਣਾ_ ਤਾਟੈਕ, ਤੋਮਰ, 

ਦਵੈਯਾ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਪਉੜੀ, ਬਿਸਨਪਦਾ, ਪੰਚਾਨਨ, 
ਅਤਿਗੀਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਘਟ, ਸੈਕਰ, ਸੁਖਦਾ, ਸੁਵਾਕ, 

ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਾ, ਰਾਧਿਕਾ, ਰੁਆਲ, ਰੋਲਾ ਆਦਿ। ਭੱਟਾ ਦੀ 

ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵਰਣਿਕ ਅਤੇ ਗਣਿਕ ਛੰਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ 

ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਅਸਲ ਵਿਚ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਲੀ ਬਾਣੀ 
ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਪਿੰਗਲ#ਛੰਦ ਨਾਲੋਂ ਰਾਗ ਦੀ ਆਵੱਸ਼ਕਤਾ ਨੂੰ 

ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾੜ੍ਾਵਾਂ ਆਦਿ 
ਗਿਣਨ ਵੇਲੇ ਸਾਧਾਰਣ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ 
ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨ ਕਿ ਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 
ਮਾੜਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਕਈਆਂ ਥਾਂਵਾਂ 

`ਤੇ ਕਵੀ-ਛਾਪਾਂ (ਨਾਨਕ , ਕਬੀਰਾ , ਫ਼ਰੀਦਾ), ਆਤਮ-ਸੂਚਕ 
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ਜਾਂ ਸੈਥੋਧਨਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦ ਛੰਦ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 

ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਇਕ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਦੋ-ਦੋ ਮਾਤਾਵਾਂ 

ਦੀ ਵਰਤੋ' ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਵੀ ਸੈਗੀਤ ਦੀ 

ਆਵੱਸ਼ਕਤਾ ਦਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਗੰਥ ਵਿਚ ਪੁਧਾਨਤਾ 

ਹੈ। ਇਹ ਪਦੇ ਪੰਕਤੀ-ਭੇਦ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ। 

ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 

ਪਰੋਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋ' ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਦੇ ਨਾਂ ਰਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਦੁਪਦੇ, ਤ੍ਰਿਪਦੇ, ਚਉਪਦੇ, 

ਪੰਚਪਦੇ, ਛਿਪਦੇ, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਆਦਿ। ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ 

ਆਰੈਭਿਕ ਪਦੇ ਤੋ ਬਾਦ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ “ਰਹਾਉ” 

ਭਾਵ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ 

ਹੈ ਕਿ ਛੰਦ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ 
ਅਨਿਵਾਰਯ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋ ਸਾਧਾਂ ਸੈਤਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 

ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਛੰਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੇਬਸੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ 

ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 

ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਵਿਚ 

ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਟਾ ਬੈਠੇ ਹਨ। 
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ 

ਦਾ ਛੰਦ-ਵਿਧਾਨ ਸੈਬੈਧੀ ਆਪਣਾ ਨਿਆਰਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਲਈ ਪਿੰਗਲ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹੈ, ਬਸ ਲਯ 

ਅਤੇ ਸੈਗੀਤ ਦਾ ਹੀ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ 

ਕਾਵਿ-ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਬੈਧਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੰਦਾਂ ਸੈਬੈਧੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਖੁਲ੍ਹ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲ੍ਹ 

ਲੋਕ-ਗੀਤਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ-ਗੀਤ ਵੀ ਪਿੰਗਲ 

ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਭਾਵ- 

ਚਿਣਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਯ ਅਤੇ ਤਾਲ ਵਿਚ 

ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਚਨਾ-ਉਦੇਸ਼ ਜਨ- 

ਸਾਧਾਰਣ ਲਈ ਅਰੀਮੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਰਹੱਸ-ਅਨੁਭੂਤੀ ਦਾ 

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੈ। ਫਲਸਰੂਪ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਚੈਤਿਆਂ ਦੇ ਭਾਵਾਂ 
ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਉਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੰਦ-ਯੋਜਨਾ ਦਾ 

ਨਿਯਮ ਹੈ। ਭਾਵ ਨੂੰ ਰਾਗ ਨਾਲ ਜਚਾਣ ਲਈ ਜਿਥੇ ਵੀ ਲੋੜ 

ਪਈ, ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਕਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 

ਆਪਣੇ-ਆਪ ਚੁਸਤੀ ਜਾਂ ਮੰਦਗਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। “ਜਪੁਜੀ” 

ਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਛੰਦ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਉਜਲਾ 

ਛੰਦ-ਮੁਨੀਸੁਰ 

ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 

ਛੰਦਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰੂਪ-ਗਤ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਬਾਣੀਆਂ, ਸਧੁੱਕੜੀ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜਾਂ ਨਿਰਗੁਣ 

ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪਦਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਇਹ 

ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਛੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਨਗੀਆਂ ਦੀ ਕਲਾਤਮਕਤਾ ਦਾ 

ਵਿਸਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ- 

ਕਾਵਿ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰੱਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 

ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਰਾਗ ਜਾਂ ਸੈਗੀਤ 

ਹੈਂ। ਮਾੜਾਵਾਂ ਦੀ ਵਾਧ-ਘਾਟ ਸੈਗੀਤਕ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ 

ਕੇ ਚਲੀ ਹੈ। 

ਛੰਦਖੇਲ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ 
ਆਪਣੀ ਟੋਡੀ ਰਾਗ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ 
ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਛੰਦ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ-ਪ੍ਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਚਮਤਕਾਰ 

ਲਿਆਉਂਦਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਦਾ ਸੈਬੈਧ ਸ਼ਬਦਾਲੈਕਾਰਾਂ ਨਾਲ 

ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੈਧ ਵਿਚ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਤੁਕ ਵਿਚਾਰਨ- 

ਯੋਗ ਹੈ - ਤਨੈਨੇ ਛੰਦੇ ਖੋਲ ਆਛੰ /(ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੭੧੮)। 

ਛੰਦ-ਮੁਨੀਸੁਰ : 'ਛੱਦ" ਦਾ ਇਕ ਅਰਥ 'ਵੇਦ” ਵੀ ਹੈ। 
ਇਥੇ “ਛੰਦ-ਮੁਨੀਸੁਰ” ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਵੈਦਿਕ ਰਿਸ਼ੀ ਜਾਂ 

ਮੁਨੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਮੰਤ੍ਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵੈਇਆਂ ਵਿਚ 

ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਹਮਾ, ਸ਼ਿਵ, ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਰਚੈਤੇ ਬੜੀ 

ਰੁਚੀ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ -- 

ਬਰਹਮ/ਦਕ ਵ' ਛੰਦ #ਨੰਲਿਨ ਰਸ਼ਾਕੇ ਠਾਕੁਰ ਗੁਨ 

ਗਾਵਤ /(ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੧੩੮੮)। 


